บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.

การจัดการ
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งที่ว่างอยู่
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
โครงสร้างองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย

คณะกรรมการ
นายชัชวาล พรรณลาภ

คณะกรรมการตรวจสอบ
นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

คณะกรรมการบริหาร
นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
คณะกรรมการสินเชื่อ
นายวิวัฒน์ คงคาสัย

เลขานุการบริษทั
นางสาวกฤษติกานต์ ผาคา

ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
1. นาย กนกกิต นวสิริ
2. นางพรพิไล บุราสัย

กรรมการผู้จัดการ
นายวิวัฒน์ คงคาสัย

สานักกากับดูแลและตรวจสอบ
ภายใน
นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการ
นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์
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ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางไพศรี ฝักเจริญผล

ฝ่ายบริหารงานกลาง
นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.1

โครงสร้างการจัดการ

9.1.1 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (AC)
บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นที่จะถูก
แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน และตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ
โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช
นายดาริ ตันชีวะวงศ์
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
นายปริญญา ไววัฒนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
นายนพพร พิชา
นางจิราพร เชมนะสิริ
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้มี นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของบริษัท
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นที่ปรึกษาบริษัท
โดยให้คาปรึกษาด้านธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษัทตามร้องขอ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจานวน 10,000 บาทต่อ
ครั้ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษทั
ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวิสูตร
กาญจนปัญญาพงศ์ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการสอง
ในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ ผู้ถือหุ้น
(Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบัติสาคัญ 4 ประการ คือ
1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ( Duty of Care )
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่จัดการกิจการภายในบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัท โดย
1.1 ปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้น
1.2 กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแล
การบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับ
โอนกิ จ การหรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น การแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ และการจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้
2.1 มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน และให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
2.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัท และมีอานาจมอบหมายให้คณะกรรมการลงทุนไปดาเนินการ
2.3 กากับดูแลการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2.4 กาหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
2.5 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กากับ
ดูแล
2.6 อนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่กากับดูแลและติดตามการวัดผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาบุคคลของบริษัท รวมถึงกาหนดแนวทางแก้ไขกรณี
ที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กาหนดไว้ในนโยบายการควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(2) ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
(3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันและการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
(4) หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทารายการ
สาคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือผู้บริหารตัวแทน มีหน้าที่กากับดูแลให้
บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สาคัญที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริษัทย่อย
ทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
4. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อ รายงานต่อผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดคณะกรรมการบริษัทมี
อานาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
5. คณะกรรมการบริษั ทมีอานาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีขึ้นมา
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
7. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2
แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (As a Whole) และการประเมิน
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุ ดวิสัยโดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
9. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอานาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอานาจดาเนินการ
หรือกระทาเรื่องต่างๆของบริษัทได้ เว้นแต่อานาจในการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น
 เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบอานาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การแต่งตั้งหรือมอบอานาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
(2) การแต่งตั้งหรือมอบอานาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอานาจที่ทาให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือ
ผู้รับมอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
(3) การแต่งตั้งหรือมอบอานาจ ต้องกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือ
ผู้รับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอานาจนั้น
ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายการประชุมให้ชัดเจนด้วย
อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ที่อาจมีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็นและเหมาะสม
9.1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.

นายนพพร พิชา
นางจิราพร เชมนะสิริ
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินคือ 1) นายนพพร พิชา 2) นางจิราพร เชมนะสิริ และ 3)
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
โดยมี นางสาวณัฐพัชร์ ปยุตติณณ์สิริ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติ ดต่อกัน เว้น แต่กรรมการคนใดมีความ
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้กลับมาดารงตาแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใ ช่การ
ต่อวาระโดยอัตโนมัติ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
1. อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 มีอานาจในการเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม
นั้นๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจาเป็นและเหมาะสม
1.2 ให้มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัทมาให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือคาปรึกษาในกรณี
จาเป็น โดยการดาเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทตามที่จาเป็น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
1.4 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ ความเห็นชอบในการ
กาหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด รวมทั้งให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถู กต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทารายงานทาง การเงิน ทั้งรายไตรมาสและ
รายประจาปี
2.2 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
2.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2.5 พิจารณาเปิด เผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่ เกิดรายการเกี่ย วโยงหรือรายการที่อาจมีความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
2.7 จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าผู้ถื อหุ้นและผู้ลงทุ นทั่วไป ควรทราบและภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.1.1.3 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
คณะกรรมการลงทุนของ บริษัท ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายปริญญา ไววัฒนา
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

โดยมี นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของคณะกรรมการลงทุน
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทั้งนี้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1) พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกาหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัท
2) พิจารณาจัดทาแผนการลงทุนประจาปี
3) พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุน ตามกรอบนโยบายของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ในกิจการของบริษัท
4) นาเสนอข้อมูลการตัดสินใจในการลงทุนภายหลังการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5) กากับ ดูแล และควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและรายงานผลการลงทุนต่อ
คณะกรรมการบริษัท
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6) พิจารณาการทานิติกรรมใดใดได้แก่ การทาสัญญา การแก้ไขสัญญา และการยกเลิกสัญญา กับบริษัทที่สนใจจะ
เข้าร่วมลงทุน
7) มีอานาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาใน
การเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8) พิจารณาเสนอตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
9) กากับดูแลผลประกอบการของบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน
10) พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุน การลดเงินลงทุน การยกเลิก การจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11) พิจารณาและนาเสนอการจัดสรรหุ้นของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ให้กับบริษัทพันธมิตร หรือ
คู่ค้า พนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
12) พิจารณาผลกาไรขาดทุน และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาปีของบริ ษัทและบริษัทใน
เครือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13) ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใน
แต่ละคราวไป
14) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
นโยบายการควบคุมและกากับกิจการที่บริษทั เข้าไปลงทุน
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ได้มีมติดังนี้
บริษัทได้กาหนดนโยบายการควบคุมและกลไกกากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการกากับดูแลการดาเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ .
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็นกลไกที่นาไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกาหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนว่า
เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทได้
ทั้งนี้การมีมาตรการในการกากับดูแลกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัท โดยธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้นจะดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้แบ่งนโยบายการควบคุมกิจการ
ที่เข้าไปลงทุนออกเป็น 2 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1) บริษัทกาหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษทั
ร่วมในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจาปี การ
เลือกตั้งกรรมการและการกาหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
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การจัดสรรเงินกาไร การอนุมัติเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการ
ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
2) บริษัทได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทรวมทั้งมี
มาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1)

2.2)

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและ ผู้บริหาร
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม
นั้น โดยกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดารง
ตาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
2.2.1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะกาหนด กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดังกล่าวจะมีดุลพินิจในการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดาเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท
อย่างไรก็ตามการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องสาคัญ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยไม่
สามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของตนในการพิ จ ารณาและออกเสี ย งเรื่ อ งเหล่ า นี้ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เสียก่อน
 การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามประกาศ
รายการเกี่ยวโยง
 การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตาม
ประกาศการได้มาและจาหน่ายไปฯ
 การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการที่มีความสาคัญตามข้อ 2.2.5 2.2.6 และ 2.2.7
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2.2.2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฏหมาย
วัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษัท ร่ว ม ตลอดจนมติก รรมการ มติผู้ถือ หุ้ น
รวมทั้ ง กฏบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยมี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
2.2.3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะ
การเงิน และผลการด าเนิ นงาน การท ารายการระหว่ างกัน ของบริ ษัท ย่อ ยและบริษั ทร่ ว ม
ตลอดจนการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน
ถูกต้องและภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่ บริษัทกาหนด อนึ่งการทารายการระหว่างกัน
การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้กรรมการ
และผู้บริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อ งกับสานักงาน
ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2.4) ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การ
วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก เว้ น แต่ ก ารพิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมของผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อทารายการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน
 การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อยตามประกาศรายการเกีย่ วโยงกัน
 รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ตามประกาศการได้มาและ
จาหน่ายไป
ทั้งนี้ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทานองเดียวกับการทารายการใน
หลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2.2.5)
นอกเหนือจากการทารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศการได้มา
จาหน่ายไปฯดังกล่าวข้างต้น การทารายการต่อไปนี้ถือเป็นรายการที่มีสาระสาคัญ บริษัทย่อย
มีหน้าที่ต้องนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทารายการผ่านกรรมการหรือผู้บริหารตัวแทนจาก
บริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารตัวแทนต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนของบริษัท หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องสาคัญดังต่อไปนี้
ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ
เสียหายแก่บริษัทย่อย
ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
ง) การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบอานาจให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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จ) การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า ซื้ อ กิ จ การหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง หมดหรื อ ส่ ว นที่ มี
สาระสาคัญ
ฉ) การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย
หรือการให้ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษัทย่อย
ช) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี) ของ \
บริษัทย่อย
(ซ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็นกรณีทเี่ มื่อคานวณขนาดของกิจการ
บริษัทย่อยที่เลิกนัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศการได้มาจาหน่ายไปฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการของบริษัท
(ฌ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย
หมายเหตุรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ ได้แก่ รายการใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการ
ตามงบประมาณประจาปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อยแล้วและเป็น
รายการซึ่งหากเข้าทาแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย
2.2.6) เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นรายการสาคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทก่อน
(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุน
จดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทย่อยนั้น
(ข) การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ มของบริ ษั ท ในบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ว่ า ในทอดใด ๆ ลดลงร้ อ ยละ 10 ของทุ น จด
ทะเบี ย นช าระแล้ว ของบริษั ทย่ อ ย หรื อ เป็ น ผลให้สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ของบริษั ท ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทย่อย การเข้าทารายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทย่อย
(ค) การเลิ กกิ จการของบริษั ท ย่อ ย ทั้ง นี้ ต้อ งเป็ นกรณีที่ เมื่ อ คานวณขนาดของกิ จการ
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ลิ ก นั้ น เปรี ย บเที ย บกั บ ขนาดของบริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
ประกาศการได้มาจาหน่ายไปฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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2.2.7) นอกจากรายการตามข้อ (2.2.5) และ ข้อ (2.2.6) แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าทารายการอื่น
ใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสาคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้ นของบริษัท ก่อน ทั้งนี้ ให้พิ จารณาดาเนิน การตามขนาดรายการที่คานวณได้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศการได้มาจาหน่ายไป
2.3)

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ ผู้เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของ
บริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัท
กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคานึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นสาคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มี
ส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.4)

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มี
หน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่อง
ดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

2.5)

2.6)
2.7)

อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี้ซึ่ง เป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท
ย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับ
ความเสี ยหาย ให้สัน นิ ษฐานว่ า เป็น การกระท าที่ขั ด หรือ แย้ง กั บ ประโยชน์ ของบริ ษั ท ย่อ ยอย่ า งมี
นัยสาคัญ
(ก) การท าธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษั ท ย่ อ ยกั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
บริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อย
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที
บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งน าส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยการด าเนิ น งานให้ กั บ บริ ษั ท เมื่ อ ได้ รั บ
การร้องขอตามความเหมาะสม
กรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนาส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทได้
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2.8)

2.9)

ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรื อ ผู้ รั บ มอบหมายของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท
ร่ ว ม รวมถึ ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั ง กล่ า วใช้ ข้ อ มู ล ภายในของ
บริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบเป็นนัยสาคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท ย่ อ ย จะกระท าธุ ร กรรมกั บ บริ ษั ท
ย่ อ ยได้ ต่ อ เมื่ อ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ของบริ ษั ท ตามแต่ ข นาดรายการที่ ค านวณได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศรายการที่
เกี่ ย วโยงกั น ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ เ ป็ น การท าธุ ร กรรมที่ เ ป็ น ข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่
วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระท ากั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ด้ ว ยอ านาจต่ อ รองทางการค้ า
ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี สถานะเป็ น กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
แล้ ว แต่ ก รณี และเป็ น ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ
เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวมหรือรายงานผล
ประกอบการของบริษัทประจาไตรมาสหรือประจาปีนั้นแล้วแต่กรณี
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทางบประมาณผลการดาเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อรายงาน
ต่อบริษัท
3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสาคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือ
ได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
9.1.1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของ บริษัท ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.

นายดาริ ตันชีวะวงศ์
นางจิราพร เชมนะสิริ
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมี นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาลใมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี ทั้งนี้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1) กาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนะ
แนวปฏิ บั ติ ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง ให้ ค าแนะน าแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับรรษัทภิบาล
2) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัท
3) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนาในระดับสากลและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่
5) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยน แปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้ง
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
7) พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็น
ประจาทุกปี
9.1.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของ บริษัท ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.

ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
นายปริญญา ไววัฒนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทั้งนี้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอน
นุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนนุมัติหรือเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. กาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจาปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนประจาปีแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. จั ด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง และความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารที่ เ หมาะสมส าหรั บ ต าแหน่ ง ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้มีอานาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9.1.1.6 คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Committee)
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.

นายดาริ ตันชีวะวงศ์
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ

ประธานกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน

โดยมี ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ
พนักงาน
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
- ไม่ได้กาหนด -
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทในกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.1.1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นายปริญญา ไววัฒนา
นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต
นายธนิต เวียนวัฒนา
นายเพิม่ ศักดิ์ พูลเพิ่ม
นายอภิเลิศ หวังสุธรรม

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายอภิเลิศ หวังสุธรรม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทั้งนี้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
ต่างๆที่สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. กาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลควบคุมความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการบริหาร การดาเนินการ และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทใน
เครือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ที่กาหนด
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.1.1.8 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 (เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ภายหลักจากการแปรสภาพจากบริษัท
จากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเนตรทราย นาคสุข
ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฉบั บ ที่ 4 พ.ศ.2551 เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลและให้ ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
รวมทั้งทาหน้าที่จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.1.1.9 ผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายอภิเลิศ หวังสุธรรม
นางสาวเนตรทราย นาคสุข
นายอภิชาต แสงจันทร์
นางสาวณัฐพัชร์ ปยุตติณณ์สิริ
นางสาวนุจณี นิรัติศยางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการอาวุโส สานักเลขานุการบริษัท
รองผู้อานวยการ ฝ่ายลงทุนในประเทศ
รองผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการ ส่วนบัญชีและการเงิน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ร่วมพิจารณากาหนดนโยบายบริษัทและนโยบายการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดทาแผนกลยุทธ์ธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามและวางแผนการลงทุนตามที่กาหนดในนโยบายการลงทุน
3. กลั่นกรองงบประมาณประจาปี ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทในเครือจัดทาและนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
4. สั่งการและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในเครือไปปฏิบัติ
ตามขอบเขตอานาจดาเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. กาหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคุมกากับกิจการ การบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการทางานใดๆ ของ
กลุ่มบริษัทในเครือ
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7. ร่วมพิจารณา และให้คาแนะนาในการออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่สาคัญ และมีผลกระทบ
ต่อการทางานของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งกลุ่ม
8. พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ความดีความชอบ และค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในเครือ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อานาจดาเนินการของเจ้าหน้าที่บริหารในรายการที่มีการจากัดวงเงิน
1
2.

รายการ
การซื้อสินทรัพย์ถาวร1
การซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัท

วงเงิน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
หากเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ 1 สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่มา คู่มืออานาจดาเนินการของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

9.1.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (AS)
โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไอร่ า จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการ 3 ชุ ด ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
นายนคร คลศรีชยั
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
นายนพพร พิชา
นางจิราพร เชมนะสิริ
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการบริษัท
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวิสูตร
กาญจนปัญญาพงศ์ นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงศ์ และนายนคร คลศรีชัย กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จัดสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
2. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแล
กิจการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่อง
ดั ง ต่ อ ไปนี้ คณะกรรมการต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ก่ อ นด าเนิ น การ ได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ ก ฎหมาย
กาหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของ
บริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับและ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
3. มีอานาจมอบหมายหรือแต่งตั้งบุคคลคณะหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร เพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีอานาจหน้าที่ควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
หรือมอบหมาย และจะแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านหนึ่งให้เป็นประธานกรรมการบริหาร
4. มีอานาจแต่งตั้งและกาหนดขอบเขตอานาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด
5. เสนอผลการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอานาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลมีอานาจดาเนินการ
หรือกระทาเรื่องต่างๆของบริษัทได้ เว้นแต่อานาจในการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น
 เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การมอบอานาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งหรือมอบอานาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
2. การแต่งตั้งหรือมอบอานาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอานาจที่ทาให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรื อ
ผู้รับมอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. การแต่งตั้งหรือมอบอานาจ ต้องกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือ
ผู้รับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบ
อานาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย
อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ที่อาจมีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
9.1.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ประกอบไปด้วย
1. นายนพพร พิชา
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
3. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินคือ 1) นายนพพร พิชา 2) นางจิราพร เชมนะสิริ และ 3)
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
โดยมี นายเติมดวง นวลแข เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติ ดต่อกัน เว้น แต่กรรมการคนใดมีความ
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้กลับมาดารงตาแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใ ช่การ
ต่อวาระโดยอัตโนมัติ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมี
การเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัด ทารายงานทางการ
เงิน ทั้งรายไตรมาส และประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบ
รายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็น และเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance
Unit) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และ
เสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัย
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีผลขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีด้วย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบในการ
กาหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด รวมทั้ง
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบ
10. ให้ความเห็นชอบแผนงานประจาปี งบประมาณ และอัตรากาลังคนของฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบ
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
12. จัดทารายงานกิจกรรมการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
13. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริ ษัทมาให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือคาปรึกษาในกรณีจาเป็น
โดยการดาเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริษัท ได้กระทาความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310
มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อ มาตรา 313 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และผู้สอบบัญชีได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริง ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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9.1.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายทรงพล บุนนาค
นายนคร คลศรีชยั
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ ดารงตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
และมีนางสาวจิณห์นิภา ภววัฒนานุสรณ์ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
- ไม่ได้กาหนด ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ก าหนดเป้ า หมายและทิ ศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จั ด ท านโยบายและกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ รวมทั้ ง จั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณประจาปี นาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารจัดการเพื่อให้เหมาะสมกับทิศทางและแผนทางการดาเนินธุรกิจ
นาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดาเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐที่หน้าที่กากับดูแล รวมทั้งจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
5. อนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งมิได้กาหนดไว้ในงบประมาณประจาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใน
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อธุรกรรม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในประชุมคราวถัดไป
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทาให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อ
นามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกาหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทาสัญญาดังกล่าว ตาม
วงเงินที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการดาเนินการของบริษัท
7. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทและนาเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาปีเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดลงมา
9. พิจารณาจัดสรรการปรับเงินเดือนและโบนัสซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูก จ้าง
ของบริษัท
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
10. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีค วามขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหาร
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
นายนคร
คลศรีชัย
นายทรงพล บุนนาค
นายสลากุล ประเสริฐดี
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
นายทรงยศ กุลวิเชียร
นางสาวสุพรรณี จณารักษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการอาวุโส / ฝ่ายบัญชีและเบิกจ่าย

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กาหนดนโยบาย จัด ทาแผนงาน กลยุ ทธ์ ในการด าเนิน งาน เพื่ อเสนอขออนุมั ติต่ อคณะกรรมการบริห ารและ
คณะกรรมการบริษัท
2. มอบหมายงานตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
ให้กรรมการผู้จัดการในแต่ละสายงานดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ตามอานาจความรับผิดชอบของแต่ละ
สายงาน
3. ควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
4. ให้คาปรึกษา แนะนา และตัดสินข้อพิพาทในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างสายงาน
5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
9.1.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัทไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดการของบริษัทไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สินเชื่อ และผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขต อานาจหน้าที่ดังนี้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.1.3.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายชัชวาล พรรณลาภ
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
3. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
4. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
5. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
6. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย
7. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
8. นายคุณากร เมฆใจดี
9. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
10. นายวิวัฒน์ คงคาสัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ, ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ,กรรมการสรรหา, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และกรรมการผู้จดั การ

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวุฒิภูมิ
จุฬางกูร และนายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิ ดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และการกากับดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติประชุมผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ทั้งนี้
รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่จะจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท และในการกากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
 นโยบาย ยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจาปีของบริษัท
 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดู แลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 กาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
 ควบคุม ก ากับ ดูแ ลการบริห ารและการจั ด การของคณะกรรมการบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ เช่น
การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็น
ต้น
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท
 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
 คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจาปีของผู้บริหารและ
พนักงาน
 การกาหนดและเปลี่ยนแปลงอานาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
 การมอบอานาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอานาจหน้ าที่ดั งกล่ าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
 การแต่งตั้งและกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
 การจัดให้มีและกากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
 การดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น
ในกรณีที่ข้อมูลรายงานประจารอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดาเนินงานและงบการเงิน แ ล ะ ร า ย ง า น
ประจาปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา จาหน่าย ไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกทรัพย์ ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่
จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่
บริษัทมี ต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิ ดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบั ติในการกากับดูแ ลกิจการของบริษั ท
ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนา
และศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ตอนปลาย ปี เพื่ อ
ประเมินผลการทางานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัท
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบุค คลภายนอกที่มีความ
สนใจเสนอชื่อเข้ามาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การกากับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)
9.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3
ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

1.
2.
3.

รายชื่อ
นางจันทิมา
สิริแสงทักษิณ
นายสุวัฒน์
เหล่าภราดรชัย
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานด้านการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
จัดทารายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ส่วนที่ 2-9 หน้า 28

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิ จ ารณาเปิ ด เผยข้ อ มู ลของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิ ดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมี
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
9.1.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (The Nomination, Compensation
Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็น
ประธาน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายสุวัฒน์
เหล่าภราดรชัย
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
นางนลินี
งามเศรษฐมาศ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. กาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1.2 นโยบาย หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
2.1 กรรมการ
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่า งๆ ที่ ได้รั บ มอบอ านาจ หน้ าที่ และความรั บผิ ด ชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท
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2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. พิจารณาค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วม
ประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
9.1.3.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
นางนลินี
งามเศรษฐมาศ
นายวุฒิภูมิ
จุฬางกูร
นายวิวัฒน์
คงคาสัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง
ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ป ระชุมคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัท กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมกากับ ดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่ง ตั้ง
บรรลุตามเป้าหมาย
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3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอานาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดาเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญ ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอานาจพิจารณา อนุมัติ การให้กู้ยืมเงินหรือการให้ สินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์อานาจในการอนุมัติ
สินเชื่อของบริษัท
7. มีอานาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้
รวมถึงการให้หลักประกัน การค้าประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
8. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ
9. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้อานาจ ตลอดจนการมอบอานาจแก่
บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาและอนุมัติรายการดัง กล่าวตามที่ข้อ บังคับของบริษั ทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
9.1.3.5 คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท (Credit Committee) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดังนี้
1. นายวิวัฒน์
2. นายกนกกิต
3. นางพรพิไล
4. นายวิศิษฐ์
5. นางกองแก้ว

คงคาสัย
นวสิริ
บุราสัย
วงศ์รวมลาภ
เปี่ยมด้วยธรรม

ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ

โดยมี นางสาวณัฐกานต์ เขียวภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสินเชื่อ
1. มีอานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามขอบเขตอานาจที่กรรมการบริษัทกาหนด
2. ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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9.1.3.6 คณะผู้บริหาร (Management)
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

ชื่อ - สกุล
นายวิวัฒน์
นายกนกกิต
นางพรพิไล

คงคาสัย
นวสิริ
บุราสัย

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด

4.
5.
6.
7.

นายจิระศักดิ์
นางไพศรี
นายสมเกียรติ
นางสาวสมใจ

อรรควัฒน์
ฝักเจริญผล
วจนะเศรษฐ์
อมรชัยนพคุณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารงานกลาง
หัวหน้าสานักกากับดูแลและตรวจสอบภายใน

อานาจหน้าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้าหมาย นโยบายบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษัทดังกล่าวด้วย รวมถึงการสั่งการ
และกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้าย
สายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ
เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
2. มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทางานภายในองค์กร
3. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ และ/
หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ อานาจ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือการมอบอานาจในการ
อนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทตาม
กฎเกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
9.1.3.7 เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามข้ อ ก าหนดของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท จึ ง มอบหมายให้ นางสาว กฤษติ ก านต์
ผาคา ทาหน้าที่เลขานุการของบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
ต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ
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หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร
9.1.3.8 กรรมการอิสระมีจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทหรือจานวนร้อยละ 40 ประกอบด้วย
1. นายชัชวาล พรรณลาภ
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
3. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดื อนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้
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ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ผู้ขออนุญาต ภายหลั ง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กาหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต
ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ให้ใช้บังคับกับคาขออนุญาตที่ยื่นต่อสานั กงานตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผัน
ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาต
ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
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ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ
อิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการ
ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
9.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้อง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน แล้วทาการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้
1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลื อกตั้งเป็นกรรมการเท่า จานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด
4) ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลง
ไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วั นที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือบุคคลคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การ โดยการแต่ ง ตั้ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระดังนี้
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1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งใน
ปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความ
ขัดแย้ งในลั กษณะที่ อาจเป็ นการขั ดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิ สระของตนทั้ งในปั จจุ บันและก่อนเป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทาธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ
ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
7) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อติดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
9) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10) ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการ
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ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่
เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
12) หากมีคุณสมบัติตาม 1-11 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ งโดยมี การตัดสิ นใจแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถื อว่ ากรรมการอิสระเป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ คัดเลือกบุ คคลที่จะแต่งตั้ งเป็ นกรรมการของบริษั ท ซึ่ งผ่านการสรรหาโดยคณะ
กรรมการบริหาร ทั้งนี้บริษัทมีขั้นตอนในการสรรหากรรมการโดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วทาการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุ จ ริ ต ต่ อ
หน้าที่
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้ นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
4) ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
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ตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตก
ลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริษัท
6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขั้นที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
9.2.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมจะได้รับการคัด เลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดั บสูงของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบั ติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และข้อบังคับ
ของบริษัท โดยการคัดเลือกจะดาเนินการดังนี้
9.2.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา เลือกตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่ง 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลที่ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลาดั บ ลงมาเป็น ผู้ ได้รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน
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ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ มีจานวน 2
ท่าน ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
9.2.3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ในจานวนนี้ต้องมีกรรมการอย่าง
น้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน และได้รับการรอบรมหรือเสริมสร้า งความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระ และก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อ ยู่ภายใต้ก ารควบคุ มของบริห ารหรือ ผู้ถื อหุ้ นรายใหญ่ ของบริษัท รวมทั้ งผู้ ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
กรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนราย

ประเภทของผลตอบแทน

1
6
1
1
2

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม

ผลตอบแทน
(บาทต่อครั้ง)
15.000.10,000.5,000.10,000.5,000.-

ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการเป็นจานวนปีละ 6 ครั้ง และในไตรมาส 1 ปี 2556 ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการจานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านและค่าตอบแทนสาหรับ
กรรมการสาหรับปี 2554 ปี 2555 และในไตรมาส 1 ปี 2556 สรุปได้ดังตาราง
ชื่อ – สกุล

1. ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช
2. นายดาริ ตันชีวะวงศ์ *
3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
4. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
5. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
6. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
7. นายปริญญา ไววัฒนา
8. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
9. นายนพพร พิชา
10. นางจิราพร เชมนะสิริ
11. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
12. นายทรงพล บุนนาค *

2554
สถิติการเข้า
ร่วมประชุม
(ครั้ง)
6/6
4/6
6/6
6/6
5/6
5/6
6/6
5/6
5/6
6/6
6/6
2/6

ค่าตอบ
แทนรวม
(บาท)
90,000.40,000.30,000.60,000.50,000.50,000.60,000.50,000.50,000.60,000.60,000.10,000.-

2555
สถิติการเข้า
ร่วมประชุม
(ครั้ง)
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
-

ค่าตอบ
แทนรวม
(บาท)
90,000.50,000.30,000.60,000.60,000.60,000.60,000.50,000.60,000.60,000.60,000.-

หมายเหตุ 1. นายดาริ ตันชีวะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่ว่างลง
2. นายทรงพล บุนนาค ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
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ไตรมาส 1 ปี 2556
สถิติการเข้า
ค่าตอบ
ร่วมประชุม
แทนรวม
(ครั้ง)
(บาท)
3/3
45.000.3/3
30.000.3/3
15,000.3/3
30,000.3/3
30.000.3/3
30.000.3/3
30.000.3/3
30.000.3/3
30,000.3/3
30,000.3/3
30,000.-

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการส่วนบัญชีและ
การเงิน) สรุปได้ดังตาราง
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
จานวนผู้บริหาร
5. เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต
เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ
6. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รวม
หมายเหตุ :

ปี 2554

ปี 2555

5
14.57

6
16.03

ไตรมาส 1
ปี 2556
5
3.17

0.57
15.14

0.59
16.62

0.16
3.33

ผู้บริหารตามคาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนามาคิดค่าตอบแทน ได้แก่
1. นางนลินี งามเครษฐมาศ
2. นายอภิเลิศ หวังสุธรรม
3. นางสาวเนตรทราย นาคสุข
4. นางสาวณัฐพัชร์ ปยุตติณณ์สิริ
5. นายอภิชาต แสงจันทร์ (เข้าทางานเมือ่ เดือนกันยายน 2555)
6. นางสาวสิริพร เบญจพรจุลมาส ( ลาออกเดือนตุลาคม 2555)

9.3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
กรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนราย
1
2
3
1
2

ประเภทของ
ผลตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม

ผลตอบแทน
(บาทต่อครั้ง)
30.000.20,000.10,000.20,000.10,000.-

ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการเป็นจานวน 4 ครั้ง และ 5 ครั้ง ตามลาดับ และในไตรมาส
1 ปี 2556 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
และค่าตอบแทนสาหรับกรรมการสาหรับปี 2554 ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 สรุปได้ ดังตาราง
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
นายนคร คลศรีชัย
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
นายนพพร พิชา
นางจิราพร เชมนะสิริ
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

หมายเหตุ

2554
สถิติการเข้า ค่าตอบ
ร่วมประชุม แทนรวม
(ครั้ง)
(บาท)
4/4
120,000.4/4
40,000.4/4
80,000.4/4
40,000.4/4
40,000.4/4
80,000.4/4
80,000.4/4
80,000.4/4
80,000.-

2555
สถิติการเข้า
ร่วมประชุม
(ครั้ง)
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

ค่าตอบ
แทนรวม
(บาท)
150,000.40,000.100,000.50,000.50,000.100,000.100,000.100,000.100,000.-

ไตรมาส 1 ปี 2556
สถิติการเข้า
ค่าตอบ
ร่วมประชุม แทนรวม
(ครั้ง)
(บาท)
1/1
30,000.1/1
10,000.1/1
20,000.1/1
10,000.1/1
10,000.1/1
20,000.1/1
20,000.1/1
20,000.1/1
20,000.-

1. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2553
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน) สรุปได้ดังตาราง
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
จานวนผู้บริหาร
1.2.1 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เบี้ย
ประกันชีวิต เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ
1.2.2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2554

ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

11
22.31

5
13.85

6
3.54

0.52
14.37

0.17
3.71

1.02
23.33

หมายเหตุ : ผู้บริหารตามคาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนามาคิดค่าตอบแทน ปี 2555 ได้แก่

1.
2.
3.
4.
5.

ปี 2555
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
นายนคร คลศรีชยั
นายทรงพล บุนนาค
นายทรงยศ กุลวิเชียร
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์

ไตรมาส 1 ปี 2556
1. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
2. นายนคร คลศรีชัย
3. นายทรงพล บุนนาค
4. นายสลากุล ประเสริฐดี
5. นายทรงยศ กุลวิเชียร
6. นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา กาหนด
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจประเภท
เดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ

ส่วนที่ 2-9 หน้า 45

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายชัชวาล พรรณลาภ
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการ
บริษัท
2554
2555
175,000 125,000

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการ
105,000
นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย กรรมการ / กรรมการอิสระ/ 105,000
กรรมการตรวจสอบ
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ/ 105,000
กรรมการตรวจสอบ
นายวิวัฒน์ คงคาสัย
กรรมการ
นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ/
90,000
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2554
2555
25,000
-

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรร
ที่ปรึกษา
หา
คณะกรรมการสินเชื่อ
2554
2555
2554
2555
2554
2555
-

บาเหน็จ
กรรมการ
2554
2555
180,000 200,000

รวมค่า
ตอบแทน
2554
2555
380,000 325,000

75,000
60,000

90,000

60,000

10,000
-

-

-

15,000

-

-

100,000 120,000
100,000 120,000

215,000
295,000

195,000
255,000

75,000

90,000

75,000

-

-

-

10,000

-

-

100,000 120,000

295,000

280,000

60,000

-

-

180,000

195,000

-

-

-

-

100,000 120,000
120,000 160,000

100,000
390,000

120,000
415,000

7. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ/กรรมการบริหาร

90,000

60,000

125,000

125,000

-

-

-

-

-

-

100,000 140,000

315,000

325,000

90,000

75,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

100,000 120,000

240,000

205,000

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

กรรมการ/กรรมการบริหาร

60,000

60,000

-

-

120,000

120,000

-

-

-

-

90,000 120,000

270,000

300,000

10. นายวิศษิ ฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสินเชื่อ
รวมทั้งสิ้น

60,000

75,000

-

-

-

-

-

-

40,000

135,000

90,000 120,000

190,000

330,000

2,690,000 2,750,000
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
- ค่าตอบแทนรวม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพของคณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และไตรมาส
1 ปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการอื่น ๆ
รวม
จานวนผู้บริหาร

2554
13,272,274
810,920

จานวนเงิน
2555
15,724,100
1,013,748

770,660

2,260,910

296,998

14,853,854
7

18,998,758
7

5,247,488
7

ไตรมาส 1 ปี 2556
4,662,250
288,240

9.4 การกากับดูแลกิจการ
9.4.1 การกากับดูแลกิจการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะ
เครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มี
ส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในระดับสากล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ และยังมุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้บริษัทพัฒนาและยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัทสู่ระดับสากล รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยในปี 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดต่างๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจาก
บริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น
นอกจากสิทธิในการออกเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี
2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวม
เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจานวน 31,167,303.60 บาท และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 มกราคม 2556
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอานายความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
1. ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผถู้ ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ามาที่ ir@aira.co.th หรือโทรสาร 02-684-8980
4. ในการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 กรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสาคัญใน
การเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จัดทารายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน โดย
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกับทุก
รายในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
2. ในการประชุม ประธานที่ประชุมแจ้งข้อมูลสาคัญให้ผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะเริ่มดาเนินการประชุม ได้แ ก่
แนะนากรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจานวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่
เข้าร่วมประชุม
3. การดาเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลาดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้ ว น มีก ารแสดงข้ อ มู ลประกอบการพิ จ ารณาอย่ า งชั ด เจน โดยไม่ มี ก ารเพิ่ มวาระการประชุ ม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็ นการริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ
ผู้บ ริห ารของบริษั ท หรื อ ผู้มี ส่ว นได้เ สีย ภายนอก เช่ น คู่แ ข่ง ลู กค้ า เป็น ต้น โดยบริ ษัท ตระหนั กดี ว่า การสนับ สนุ นและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้
การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยในปี
2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
บริษัทให้สิทธิพนักงานงานในการสมัครเข้าเป็น สมาชิกของ “กองทุน สารองเลี้ยงชีพพนั กงานของ
บริษัท” ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทสมทบให้ในอัตราเดียวกัน
บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื้อต่อ
การทางาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
พร้อมนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็นทีม
คู่แข่ง
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ
ในการแข่งขัน
ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้า บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรักษาความลับ
ของลูกค้า และมีแผนในการจัดทาระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางแว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียม
กันในการรับทราบข้อมูล ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ ยวกับบริษัท ไว้ในแว็บไซต์ของบริษัท (
www.aira.co.th )
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รั บรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบั ญชี ที่เ หมาะสมและถื อปฏิบั ติอ ย่า งสม่าเสมอ รวมทั้ งมี การเปิด เผยข้ อมู ลอย่า งเพีย งพอในงบการเงิ น ทั้ง นี้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในปี 2555 บริษัทมีแผนในการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้
ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่การดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุน
สัมพันธ์จะแล้วเสร็จก่อนสิ้นไตรมาสสองปี 2556
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ในปี 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจานวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่มีตาแหน่งผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท
โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ
บริษัท โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
o ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
o มีกรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต.
o กรรมการจานวน 11 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และ DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Director Association : IOD )
o บริษัทกาหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเนตรทราย นาคสุข ผู้อานวยการ
อาวุโส สานักเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลักสูตร
Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทาหน้าที่เป็น
เลขานุการบริษัท
o คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ โดยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทน และในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพิ่ ม อี ก 2 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้อย่างชัดเจนตามข้อบังคับของบริษัทว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุก
ครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งชั ด เจน โดย
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่
มีความเหมาะสมที่สุด
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นาซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริษัท ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทาหน้าที่ดูแลการดาเนินกิจการตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการลงทุน
ในปี 2555 คณะกรรมการลงทุนของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี
รายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานกรรมการลงทุน
2. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
กรรมการลงทุน
3. นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการลงทุน
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการลงทุน
ในปี 2555 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน
ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด จัดทาแผนการลงทุนประจาปี ฯ ตามที่กาหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการลงทุน
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายปริญญา ไววัฒนา
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งบรรจุอยู่ในกฎ
บัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายดาริ ตันชีวะวงศ์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
กรรมการบรรษัทภิบาล
ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทาหน้าที่กากับดูแลกิจการตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรร
หลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายดาริ ตันชีวะวงศ์
ประธานกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
4. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
และเลขานุการคณะกรรมการฯ
ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
เพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2555
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ในการกลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และทาหน้าที่ในการรายงานการดาเนินงานและสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตั้งองค์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
o กรรมการของ บมจ. ไอร่ า แคปปิ ต อล 1 ท่ า น ได้ แ ก่ นายปริ ญ ญา ไววั ฒ นา ด ารงต าแหน่ ง ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้นายอภิเลิศ หวังสุธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
o ตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือ ร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดทานโยบายและพิจารณาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
 พิจารณาปรั บปรุงเพิ่ม เติม ขอบเขต อานาจหน้ าที่แ ละความรั บผิด ชอบของกรรมการบริษัท โดยที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเพิ่มเติมขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ในเรื่องของอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้
- มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่
กากับดูแล
- อนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
 แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2555 เมื่อวั นที่ 24
พฤษภาคม 2555 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2555 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษั ทในเครือ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการของกลุ่มบริษัทไอร่า โดยผังโครงสร้างองค์กรของทุกบริษัทจะเป็นแบบแผนเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 แผนแม่บท (Master Plan) ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2555 มีมติเห็นขอบในแผนแม่บท (Master Plan) ของบริษัทที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นแผน
แม่บทของกลุ่มบริษัทไอร่า
 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริษัทมีการดาเนินการ
ตามนโยบายการกากับดูแ ลกิจ การที่ ดีอย่ างเป็ นรูป ธรรม และเพื่อ เป็น แนวทางให้กรรมการ ผู้บ ริหา รและ
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
พนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่พึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 คู่มืออานาจดาเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติคู่มือ
อานาจดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายอานาจในการตัดสินใจและการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ได้ปรับปรุง
 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ( Enterprise Risk Management ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
6/2555 เมื่อวันที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัตแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจัดทาขึ้นตามแนวนโยบาย โครงสร้างและหลักการบริหารความเสี่ยง
ที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ
และตระหนักถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุม
ร่วมกันเพื่อนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอด้วย
3. การประชุมคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการรชุดย่อย ประจาปี 2555 มีดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การลงทุน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

1. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช
2. นายดาริ ตันชีวะวงศ์
3. นายนพพร พิชา
4. นางจิราพร เชมนะสิริ
5. ร.ศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
7. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
8. ม.ร.วเกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
9. นายปริญญา ไววัฒนา
10. ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
11. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
12. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์*

6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
-

4/4
4/4
4/4
-

5/6
6/6
6/6
6/6

4/4
4/4
4/4
-
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คณะกรรมการ
สรรหา/กาหนด
ค่าตอบแทน
2/2
2/2
2/2
-

คณะกรรม
การ
ESOP
3/3
3/3
-

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
13. นายทวีฉัตร จุฬางกูร **
14. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ***

คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การลงทุน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

-

-

-

-

คณะกรรมการ
สรรหา/กาหนด
ค่าตอบแทน
-

คณะกรรม
การ
ESOP
3/3
3/3

หมายเหตุ
*
**
***

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร (ที่ปรึกษาบริษัท )
ดารงตาแหน่งกรรมการ ESOP เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ (ที่ปรึกษาบริษัท) ดารงตาแหน่งกรรมการ ESOP เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกาหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และเลขานุการบริษัทนาส่งเอกสารก่อน
การประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี
มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่กาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูป
ของเบี้ยประชุมและค่าบาเหน็จกรรมการ
ในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 1,015,000 บาท และ
467,500.- บาท ตามลาดับ ดังมีรายละเอียดตามตาราง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

-

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

จานวน

11
3
4
3
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ค่าเบี้ยประชุม
ปี 2555
(บาท)
640,000.00
80,000.00
100,000.00
40,000.00

ค่าบาเหน็จ
ปี 2555
(บาท)
1,100,000.00

ค่าเบี้ยประชุม
ไตรมาส 1 ปี 2556
(บาท)
330,000.00
20,000.00
17,500.00
40,000.00

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่
กรรมการและพนักงาน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จานวน

3
4

ค่าเบี้ยประชุม
ปี 2555
(บาท)
80,000.00
75,000.00

5

-

ค่าบาเหน็จ
ปี 2555
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
ไตรมาส 1 ปี 2556
(บาท)
40,000.00
20,000.00

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี และเป็น
การทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทจะจัดทาขึ้นในปี 2556 โดยจะนาผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มี
เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทจานวน 11 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Director Association : IOD ) โดยกรรมการที่ผ่านหลักสูตร Director Accrediation Program (
DAP) จานวน 7 คน และกรรมการที่ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จานวน 8 คน
สาหรับกรรมการที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทางบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริม
และอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร
9.4.2 การกากับดูแลกิจการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่องที่กฎหมายได้
กาหนดให้ต้องปฏิบัตัไว้ชัดเจนอยู่แล้ว และได้มีการประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทราบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 โดย
จัดให้มีโครงสร้างที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่การดาเนินธุรกิจที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ได้ให้ความสาคัญกับการมีระบบบริหารจัดการ
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ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจาก
บริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการร่ว มตั ดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ ของบริษั ท เช่น การแต่ งตั้ งหรือ ถอดถอนกรรมการ การแต่ง ตั้ง ผู้สอบบัญ ชี เป็ นต้ น
นอกจากสิทธิในการออกเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอานายความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่ า งๆ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และนายทะเบี ย นทราบไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วั น ก่ อ นการประชุ ม โดยมี ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
2. ในกรณีที่ ผู้ถื อหุ้น ไม่สามารถเข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยตนเอง บริษัท เปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่ งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ามาที่ airacenter@aira.co.th หรือโทรสาร 02-2560258
4. ในการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
คาถามในที่ประชุม รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื
หุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จัดทารายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับสิทธิในการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานจะแจ้งข้อมูลสาคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่มดาเนินการประชุม ได้แก่
การแนะนากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมโดยแจ้งจานวน/สัดส่วน
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
การดาเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลาดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม พร้อมทั้ง
ได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกาหนดให้นโยบายควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามนาข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และสานักงาน ก.ล.ต.
เป็นต้น
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
ลูกค้า :

บริษัทให้ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า มีการกาหนดช่องทางในการรับข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า และมีคณะกรรมการพิจารณารับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดาเนินการให้กับลูกค้า
โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการกระบวนการอนุญาโตตุล าการ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามหลัก “SMALL CLAIMS COURT” เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตใน
มูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดาเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และเชื่อถือ
ได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้
การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยส่งเสริมให้
พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน

คู่แข่ง :

บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและปฏิบัติตาม
ข้อ ตกลง กฎเกณฑ์ ของสมาคมบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ สานั กงานคณะกรรมการกากั บหลั กทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่น
ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทาง website ของบริษัท คือ www.aira.co.th
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบั ญชี ที่เ หมาะสมและถื อปฏิบั ติอ ย่า งสม่าเสมอ รวมทั้ งมี การเปิด เผยข้ อมู ลอย่า งเพีย งพอในงบการเงิ น ทั้ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ในปี 2555 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจากภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 6 ท่าน
ในจานวนนี้มีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 3 ท่าน ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลใน
การออกเสียงในการพิจ ารณาเรื่องต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดเป็ น
กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทาหน้าที่สอบทานการบริหารงานของบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไร
ก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
บริ ษั ท ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งชั ด เจน โดย
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ใ นการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่
มีความเหมาะสมที่สุด
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นาซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
กากั บดู แลการปฏิบั ติง านของบริษั ทให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย วั ตถุ ประสงค์ ข้อ บัง คับ และมติข องที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาววราวัลย์ วัฒนเทศานันท์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการ
ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯลฯ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ทาหน้าที่ดูแลการดาเนินกิจการตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ติดตามและดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัท ได้แก่ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันการจัดจาหน่าย คณะอนุกรรมการลงทุน
เพื่อบัญชีบริษัท คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการลงทุนเพื่อบัญชีลูกค้า คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะอนุกรรมการตรวจสอบสัญญา และคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและข้อร้องเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนด
ไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1. เรื่อง พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2554 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2555 อนุมัติปรับปรุงฝ่ายการตลาด สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ จากเดิมที่มี 6 ฝ่ายการตลาด เป็น
7 ฝ่ายการตลาด
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2. เรื่ อ งพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รของบริ ษั ท ภายใต้ ก รอบนโยบายที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท โดย
ปรับปรุงฝ่ายการตลาด สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ จากเดิมที่มี 7 ฝ่ายการตลาด เป็น 8 ฝ่าย
การตลาด ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
3. เรื่ อ งพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รของบริ ษั ท ภายใต้ ก รอบนโยบายที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท โดย
ปรับปรุงฝ่ายการตลาด สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ จากเดิมที่มี 8 ฝ่ายการตลาด เป็น 10 ฝ่าย
การตลาด ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555
นอกจากนี้ได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “สานักกรรมการบริหาร” เป็น “สานักเลขานุการบริษัท” เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มบริษัท และย้ายส่วนงานพัฒนาธุรกิจ จากเดิมสังกัดฝ่ายวาณิชธนกิจ ไปสังกัดสานักเลขานุการบริษัท
4. เรื่องพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ประชุมเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติให้เพิ่มวงเงินลงทุนบริษัท จานวน 100.0 ล้านบาท จากเดิมวงเงิน 500.0
ล้านบาท เป็นวงเงินจานวน 600.00 ล้านบาท
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุม
ร่วมกันเพื่อนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอด้วย
3. การประชุมคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556
ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ - นามสกุล

ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช
นายนพพร พิชา
นางจิราพร เชมนะสิริ
รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์

คณะกรรมการ
บริษัท
ปี 2555
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ
ไตรมาส 1
ปี 2555
ปี 2556
1/1
7/7
1/1
7/7
1/1
7/7
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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ตรวจสอบ
ไตรมาส 1 ปี 2556
2/2
2/2
2/2
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9.

นายนคร คลศรีชัย

4/4

1/1

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพิ่ม เติมในฐานะผู้ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้ สามารถนาไปปฏิ บัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือ มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
9.4.3 การกากับดูแลกิจการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี เ จตนารมณ์ ที่ มุ่ ง มั่ น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ น โยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) โดยนาหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
พื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2555 บริษัทได้รับการประเมินการกากับดูแลกิจการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และนับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) และกระจายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2547 คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแ ลกิจการของ
บริษัท โดยมีเนื้อ หาครอบคลุมหลั กการเรื่อ งโครงสร้ างการกากั บดูแ ล ซึ่ง รวมถึ งบทบาทหน้าที่ข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมทางธุรกิจสาหรับคณะกรรมการ การป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล
ในปี 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัท สิ่งที่จะทาให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับ
ธุรกิจของบริษัท ก็คือการมีนโยบายหรือการดาเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรม
ตามที่กฎหมายกาหนด หรือกว่านั้น รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็น
ที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
(1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม รัชดา 1 ชั้น 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน
รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งในการประชุมประธานกรรมการได้ดาเนินการประชุมอย่างครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกาหนด และผลประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ
(2) การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม /ข้อมูลประกอบที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการ
ตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ/รายงานการประชุมที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน/รายงานประจาปีพร้อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุม/หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีใช้ไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้ ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทาการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน
ต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสาหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้า
ร่วมประชุม
 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.airafactoring.co.th ล่ วงหน้า ก่อนวัน ประชุม 30 วัน ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ เพื่อให้มี เวลาใน
การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทาหนังสือ
มอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดก็
ได้ พร้อมกับเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อ ย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเองไว้บนเว็บไซท์อีกด้วย
(3) การอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ โดยวันประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้
ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ซึ่ งเป็น เวลาล่วงหน้าก่ อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี คณะกรรมการบริษัท ผู้บริห าร ผู้
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ทาหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์
ประชุม การไม่ลงคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ และดูแลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตลอด
การประชุมด้วย
(4) การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมและ/หรือเลขานุการบริษัทซึ่งประธานมอบหมายจะชี้แจง
กติกาทั้ง ทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯจะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคาถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม
เพียงพอ จากนั้นประธานฯ และคณะกรรมการจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสาคัญกับทุกคาถาม
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ประธานฯ จะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล อนึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2555 ได้กาหนดการประชุม
เวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และเลิกประชุมประมาณ 11.00 น.
(5) การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
หลังจากเสร็จการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันเดียวกันบริษัทจะสรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมติการลงคะแนนผ่าน
ช่องทางในระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนาส่ง
รายงานการประชุม รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น รวมถึงเผยแพร่
รายงานภาพบรรยากาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทที่ www.airafactoring.co.th
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
แม้ว่ าผู้ถื อหุ้ นแต่ ละรายจะถือหุ้ นในจานวนไม่ เท่ ากัน มี สิทธิ ออกเสี ยงไม่เ ท่ากั น (ตามจ านวนหุ้ นที่ถื อ ) แต่ มิได้
หมายความว่าการมีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการ
ใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
(1)

การให้สิทธิผู้ถือหุน้ เสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคาถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และตรวจสอบอย่างแท้จริง กอปรกับการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่
จะดาเนินงานภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสาคัญกับผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและ
เป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การเลื อกตั้ งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นส่ งค าถามล่ วงหน้า ก่อ นวัน ประชุม ผ่า นช่อ งทางต่ างๆ ที่
หลากหลาย ได้แก่ จดหมาย อีเมล์ที่ www.airafactoring.co.th และเว็บไซต์ของบริษัท
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและส่งคาถามล่วงหน้าได้
ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อและวาระเข้าร่วมในการประชุมแต่อย่างใด
(2)

ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีข องบริษัทเป็นคนไทย ดังนั้นในการประชุมผู้
ถือหุ้นจึงดาเนินการเป็นภาษาไทย และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทจึงได้จัดส่งเอกสารการ
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษสาหรับผู้ถือหุ้น ชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดท าเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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(3)

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจากรรมการอิสระที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมให้ ข้อ มูลกรรมการอิ สระอย่า งครบถ้ว น อาทิ ประวั ติ ที่ อยู่ การศึก ษา การดารงตาแหน่ง ในกิจ การที่ แข่ งขั นหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา นอกจากนี้
ในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นยังเป็นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ผู้ถือหุ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้
(4)

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระที่ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้
ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทุกราย (ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรคะแนน
เสียงและจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าประชุมทุกรายเพื่อตรวจนับคะแนน
(5)

การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

บริษัทได้กาหนดให้มีการดาเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนการกากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยได้
จัดทาข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ เป็น
หลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการ
ที่สาคัญดังต่อไปนี้
5.1) กาหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงิน โดยกาหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1
เดือน ก่อนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี
5.2) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมี
หน้าที่จัดทาและรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทาการหลักจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัท และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัททาหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต่อไป
5.3) การพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้นาระเบียบข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการกาหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนี้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้จดรายงานการประชุมและความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการ
ประชุม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกาหนด คณะกรรมการจึงส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ดังนี้
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(1)

(2)

(3)

กลุ่มลูกค้าและลูกหนี้ บริษัทมุ่งหวังให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความเป็นธรรม โดยได้กาหนดให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติดังนี้
1.1) การจัดทาสัญญาที่เป็นธรรม และสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง
1.2) การรักษาความลับของลูกค้าและลูกหนี้อย่างรัดกุม และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือลูกหนี้ หรือเป็นการดาเนินการตามกฎหมายเท่านั้น
1.3) การให้คาแนะนาโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล เพื่อมุ่งให้ลูกค้าและลูกหนี้ได้รับประโยชน์และความ
พึงพอใจอย่างเหมาะสม
กลุ่มเจ้าหนี้และคู่แข่งขัน ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน และเหมาะสม
โดยได้กาหนดให้มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่แข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา หรือสิทธิที่
พึ่งจะได้รับตามกฎหมาย และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติทางการค้าต่อ
เจ้าหนี้ และคู่แข่งขัน
กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งทรัพยากรบุคคล คือ เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ทาให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสาคัญและกาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน
3.2) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาการและคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน โดยนาข้อมูลจาก Job Description มา
เป็นข้อมูลประกอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการทดลองงาน
ของพนักงานใหม่ทุกคน
3.3) บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าและความ
มั่นคง โดยได้จัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมและจัดทาแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดย
มุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้ง
ปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ
ยาว เพื่ อรองรับ การเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยั งได้จัดวางแผนการเจริ ญเติบโต
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้
ความสามารถและได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่
3.4) การรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทถือว่าการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรเป็นสิ่งที่
สาคัญ จึงได้กาหนดให้มี
 การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทางาน รวมถึงการกาหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานปี
ละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทนาระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน
 การให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล
เพื่อให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคม และเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
พนักงานมีสุขภาพที่ดี และการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมรส เงินฌาปนากิจ การอบรมสัมมนาพนักงาน
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 การจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบ 1 ปี
3.5) การเตรียมผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการดาเนินการจัดเตรียมผู้บริหารทดแทนอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอกับ
การขยายธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งองค์ ก ร เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของผู้บริหารในการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(4) สังคมและชุมชน
ส่วนสังคมและชุมชนทั่วไปนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นที่จะใช้ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้น รักษากฎ กติกา ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและ
ประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้น ในปี 2555 บริษัทยังคงเดินหน้าในการ
ดาเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมในด้านนี้
นอกจากนี้บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและ
ต่อ เนื่ อ ง โดยในช่ ว งวั น ที่ 22-25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 ได้ ร ณรงค์ ใ ห้ พนั ก งานรู้คุ ณ ค่ า ของการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ดาเนินกิจกรรมสัมมนาภายในองค์กร และรณรงค์เก็บขยะริมฝั่งทะเล ณ เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานและชุมชนเป็นอย่างดี
(5) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัท โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้ดังนี้
 โทรศัพท์ : ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 0-2512-1818
 ทางเว็บไซต์บริษัท www.airafactoring.co.th
 ส่งไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
 เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10320
ซึ่งคาถาม/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยในปี
2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการให้ข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มี
ความถูกต้องและทันกาล สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทกระทาบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปีผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซท์ของบริษัท ดังนี้
 งบการเงิน คาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน
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นโยบายและการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
โครงสร้างการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและแผนธุรกิจประจาปี
ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้
1) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหา รวมถึงจานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลตอบแทนอื่น ๆ และ
ตัวเงินที่กรรมการและผู้บริหาร
3) การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร ต่อบริษัทเกี่ยวกับการมี ส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
บริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท ให้แก่บริษัทได้รับทราบ โดยบริษัท
ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการจัดส่งข้อมูลไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประจาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว ดังนี้
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจหลายด้าน ในปี 2555 บริษัทมีกรรมการจานวน 10 ท่านโดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจานวน 2 ท่าน และ
กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

คณะกรรมก
ารบริษัท

1. นายชัชวาล
2. นางจันทิมา
3. นางลดาวัลย์
4. นางนลินี
5. นายวุฒิภูมิ
6. นายสุวัฒน์
7. นายพูนศักดิ์
8. นายวิวัฒน์
9. นายคุณากร

พรรณลาภ
สิริแสงทักษิณ
ธนะธนิต
งามเศรษฐมาศ
จุฬางกูร
เหล่าภราดรชัย
เธียไพรัตน์
คงคาสัย
เมฆใจดี











10. นายวิศิษฐ์

วงศ์รวมลาภ



คณะกรรมการ
ตรวจสอบ


ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา








คณะกรรมการ
บริหาร
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2) คณะกรรมการได้แต่งตั้ง กรรมการอิสระให้ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ และแยกจากประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
3) บริษัทได้กาหนดระบบการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร
และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นออกจากกัน
4) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทแต่ งตั้ ง นางสาว กฤษติ ก านต์ ผาคา ผู้ ช่ วยผู้ จัด การฝ่า ยบริ ห ารงานกลาง ดารงต าแหน่ ง
เลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกาหนดไว้
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นที่จ่ายให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3) คณะกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระ และงาน
บริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของ
บริษัท หลักเกณฑ์ใ นการดาเนิน ธุร กิจ ให้สอดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อ เสนอให้ที่ป ระชุม คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ
นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย ตามสภาพแวดล้อมและความจาเป็นในเรื่องที่สาคัญ โดย
กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสม อาทิ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บทบาทหน้าที่และความผิดชอบของคณะกรรมการ
1) กากับดูแลให้มีการปฏิบัติและปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้ น ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน
2) กากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการดาเนินงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตในระยะ
ยาวที่ยั่งยืน ภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3) กากับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4) กากับดูแลให้การดาเนินงานมีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตาม
กาหนดเวลา คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ได้
กาหนดการจัดประชุมคณะกรรมการไว้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็น มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอโดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถเสนอ
วาระ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามสาหรับประเด็นที่คณะกรรมการบริษัทมีข้อสงสัย โดยมีประธานกรรมการ
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เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม รายงานการประชุมจะถูกจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายหลังมีการประชุมเสร็จ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้ เพื่อให้กรรมการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2555 และ 2554 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

คณะกรรมการ
บริษัท

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ
บริหาร
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
2554
2555
2554
2555
2554
2555
1/6
1/13
6/6
4/5
1/1
1/1
6/6
5/5
1/1
1/1
13/13 13/13
5/6
5/5
-

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
สินเชื่อ
2554 2555
-

1. นายชัชวาล
พรรณลาภ
2. นายคุณากร
เมฆใจดี
3. นายสุวัฒน์
เหล่าภราดรชัย
4. นายพูนศักดิ์
เธียไพรัตน์
5. นายวิวัฒน์
คงคาสัย
6. นางจันทิมา ศิริแสงทักษิณ

2554
6/7
6/7
7/7
7/7
7/7
4/6

2555
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
4/5

7. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

5/6
5/6
2/4

4/5
5/5
4/5

-

-

12/12
11/12
9/12

13/13
12/13
12/13

1/1
-

1/1
-

-

-

10. นายวิศิษฐ์

4/4

5/5

-

-

-

-

-

-

-

27/27

วงศ์รวมลาภ

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทา
รายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการกาหนด
นโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของ
บริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน
หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทาาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะ
ของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทและบริษัทย่อย
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทางานของ
บริษัทและห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
 การทาธุรกิจใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
การท าธุร กิจใดๆ กั บบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิ ติบุค คลใดๆ ที่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ก่อนเข้าทาารายการห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทารายการหรือกระทาการใดๆ ในนามบริษัท ผู้ทารายการ
ในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทา
รายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัท
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอาานาจของบริษัท ยกเว้นการดารงตาแหน่งกรรมการใน
องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากาาไร ทั้งนี้ การดาารงตาแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
 การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนัก งาน พึงหลีกเลี่ ยงการรับ ของขวัญทั้ งที่เ ป็นตัว เงิน และมิ ใช่ตั วเงิน จากคู่ค้าหรือผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิจ ของบริ ษั ท เว้น แต่ ในเทศกาลหรื อ ประเพณี นิ ย มแต่ ต้ องมี มู ลค่ า ไม่เ กิ น 5,000 บาท ในกรณี ที่มี เ หตุ
จาเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดาาเนินการตาม
ความเหมาะสมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริ ษัท
และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะ
เป็นคู่ค้าในอนาคต
 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่าย
เดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเท่านั้น แต่ห้ามรับ
เงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า
 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล
บริษั ทไม่ มีน โยบายเสนอเงิน สิ่งจู งใจของก านัล สิ ทธิป ระโยชน์พิ เ ศษ ในรูป แบบใดๆ แก่ลูก ค้า คู่ค้ าของบริษั ท
หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม
 กิจกรรมทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนับสนุนหรือกระทาการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดทาเอกสารทางธุรกิจ
บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทารายงานทางการเงิน ด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งควบคุ ม ข้ อ มู ล ความลั บ อย่ า งเหมาะสมและต้ อ งไม่ สื่อ สารข้ อ มู ลอั น มี
สาระสาาคัญและยังมิได้ เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งาน ไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่
สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้
รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ
 การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสาาคัญ
และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
 การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่ อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ
เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดาาเนินธุรกิจของบริษัท
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น
ช่วยเหลือ หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 จริยธรรมทางธุรกิจ บริษัท ได้จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบั ติงานสาหรับ คณะกรรมการ
ผู้บริหารตลอดจนพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ ภาระความรับผิดชอบ จริยธรรมธุรกิจ
การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยบริษัทได้ชี้แจงให้พนักงานทุกระดับได้
รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ ตารางค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร ส่วนที่ 2 หน้า 39
9.5 การกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
9.5.1 การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทมีนโยบายการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ดังนี้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นาไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้อ
ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ เข้าทานิติ
กรรมอันใดโดยใช้ ความลับและ/หรื อ ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่ า
ทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผย
สู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคล
อื่น
ทั้งนี้ ข้อกาหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกาหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
9.5.2 การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท มีน โยบายและวิธี ก ารดู แ ลกรรมการและผู้บ ริ ห ารในการน าข้ อมู ลภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั งไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ บทกาหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
- บริษั ทได้แจ้ งให้ผู้บ ริห ารรายงานการเปลี่ย นแปลงการถื อครองหลัก ทรั พย์ต่ อสานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์พ .ศ. 2535
และก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารจั ด ส่ ง ส าเนารายงานนี้ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในวั น เดี ย วกั บ วั น ที่ ส่ ง รายงานต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคล
อื่น

ส่วนที่ 2-9 หน้า 73

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนาไปเปิดเผยจน
อาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น
ตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี
9.5.3 การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่นาข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อน
เปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
9.6 บุคลากร
9.6.1 บุคลากรของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.6.1.1 จานวนพนักงานและผลตอบแทน
สายงานหลัก

1
2
3
4
5
6

จานวนพนักงาน

จานวนพนักงาน

จานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
1
-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
1
-

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2556

1

1

1

- ส่วนงานกฎหมาย

-

-

- ส่วนงานธุรการ
รวมจานวนพนักงาน

3

4

3

5

6

5

ฝ่ายบริหาร
สานักเลขานุการบริษัท
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายลงทุน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
- ส่วนงานบัญชี/การเงิน

ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และอื่นๆ)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2554
(ล้านบาท)
1.24
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ค่าตอบแทนรวม
ปี 2555
(ล้านบาท)
2.20

1

ค่าตอบแทนรวม
ไตรมาส 1 ปี 2556
(ล้านบาท)
0.53

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.6.1.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอก เพื่ อเสริมทักษะงานตาม
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
9.6.2 บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
9.6.2.1 จานวนพนักงานและผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)
สายงานหลัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.

สานักเลขานุการบริษัท
สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
ฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายจัดการลงทุน
ฝ่ายวาณิชธนกิจ
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและสถาบัน
ฝ่ายบริหารเงิน
ฝ่ายการลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ฝ่ายบัญชีและเบิกจ่าย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุน
รวมจานวนพนักงาน

ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
1
69
4
1
3
6
7
4
3
2
7
5
7
10
129

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2554 (ล้านบาท)
84.02

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
1
93
4
2
4
7
7
5
3
2
8
5
7
11
159

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2555 (ล้านบาท)
124.20

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2556
4
111
4
2
5
8
5
5
3
2
8
5
7
13
182

ค่าตอบแทนรวม
ไตรมาส 1 ปี 2556 (ล้านบาท)
44.68

9.6.2.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอก เพื่อเสริมทักษะงานตาม
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
9.6.3 บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
9.6.3.1 จานวนบุคลากร
ณ 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจานวนทั้งสิ้น 45 และ 42 คน ตามลาดับ ซึ่งในปี 2556 บริษัท
ยังดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยแบ่งพนักงานตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้
ฝ่าย
ปี 2553
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สานักกากับดูแลและตรวจสอบภายใน
สานักบริหารความเสี่ยง
รวม

11
12
6
5
1
35

จานวนพนักงานประจา (คน)
ปี 2554
ปี 2555
9
14
8
5
1
37

14
14
7
6
1
42

ไตรมาส 1
ปี 2556
10
16
9
6
1
3
45

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานจานวน
พนักงานอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
9.6.3.2 ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2555
และไตรมาส 1 ปี 2556) ดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
จานวน (คน)
- เงินเดือน และโบนัส
- สวัสดิการอื่น ๆ
รวม

ปี 2553

ปี 2554

35
14,073,613
1,776,127
15,849,740

37
13,338,419
2,692,153
16,030,572

ปี 2555
42
16,240,612.79
4,511,399.69
20,752,012.48

ไตรมาส 1
ปี 2556
45
5,512,504.33
1,642,867.90
7,155,372.23

9.6.3.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถูกนามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และทิศ
ทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัท
จึง มี น โยบายที จ ะมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห าร และระบบการพั ฒนาบุ ค ลากรให้ มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสั งคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้
บริษัทก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสาเร็จ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2555 บริษัทได้ทาแผนและ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร อาทิเช่น หลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP รุ่นที่ 9 กิจกรรม
ดูงานประเทศญี่ปุ่น ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร TFRS ทุกฉบับปี 2555 (หลักสูตรย่อยที่ 401) ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ
 หลักสูตรการบัญชีเกี่ยวกับภาษี ของบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จากัด
 หลักสูตรแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สินและหักค่าสึกหรอ ของบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จากัด
 สัมมนาผลการสารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตาแหน่งให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโต
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2555 บริษัทได้นาตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบใน
การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลรวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของ
พนักงานให้สอดคล้องกับองค์กรและมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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