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9. การจัดการ
โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

*นายวรกร จึงรุ่ งฤทธิ์ ลาออกจากการเป็ นรองผู้อานวยการ ฝ่ ายลงทุนต่างประเทศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 และนางสาวนับทอง วนวัฒนาวงศ์ เข้ าเป็ นรองผู้อานวยการ สายกฎหมายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
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โครงสร้ างองค์ กรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการของบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการของบริษัทไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 4

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.

หมายเหตุ: มติครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
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9.1

โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “AC”) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทย่อย” หรื อ “บริ ษัทในเครื อ”)
ซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“AS”) บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง
จากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) เรี ยกรวมกันว่า “กลุม่ บริ ษัท” หรื อ
“บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย”
9.1.1 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นที่จะถูก
แต่งตังโดยผู
้
้ ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ แล้ วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบไป
ด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน และตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ
โครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี ้
9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้ วย
1. ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศษิ ฐวานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ(ผู้มีอานาจลงนาม) / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ กรรมการ(ผู้มีอานาจลงนาม)
4. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
กรรมการ(ผู้มีอานาจลงนาม)
5. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
กรรมการ(ผู้มีอานาจลงนาม)
6. นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
7. นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
8. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการ
9. นายนพพร พิชา
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้มี นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็ นเลขานุการของบริ ษัท ฯ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary
Program รุ่น 21/2007 และหลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึกษาบริ ษัทฯ เพื่อให้ คาปรึกษาในด้ านต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเป็ นไปตามตารางสรุ ป
ที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หน้ า 49-51
หมายเหตุ: นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร เป็ นกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของบริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นาย
วิสูตร กาญจนปั ญญาพงศ์ นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ์ วิ สุทธิ และนายวุฒิ ภูมิ จุฬางกูร
กรรมการสองในห้ าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการ
ที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึง่ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4 ประการ คือ
1. การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่ อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจหน้ าที่จดั การกิจการภายในบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดย
1.1 ปฎิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ความโปร่งใสเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
1.2 กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัท ฯ ควบคุมกากับดูแล
การบริ หารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่เรื่ องดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ ได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื ้อขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัท ฯ หรื อการ
รั บ โอนกิ จการหรื อ การรวมกิ จ การกับ บุค คลอื่น การแก้ ไขหนังสือบริ ค ณห์ สนธิ หรื อ ข้ อบังคับ และการจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้ น
2. คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี ้
2.1 มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดคุณสมบัติและแต่งตังคณะกรรมการลงทุ
้
น และให้ ความเห็นชอบ เกี่ ย วกับ อ านาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการลงทุน
2.2 พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และมีอานาจมอบหมายให้ คณะกรรมการลงทุนไปดาเนินการ
2.3 กากับดูแลการดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

2.4 กาหนดโครงสร้ างการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
2.5 พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดตามหลั
้
กเกณฑ์ของหน่วยงานที่กากับ
ดูแล
2.6 อนุมตั ิจดั หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจหน้ าที่กากับดูแลและติดตามการวัดผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย
เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกาหนดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทังให้
้ นโยบาย
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ตลอดจนการพัฒนาบุคคลของบริ ษัท ฯ รวมถึงกาหนดแนว
ทางแก้ ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ ดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจในการแต่งตังตั
้ วแทนของบริ ษัท ฯ เพื่อเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนของบริ ษัท ฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตาม
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้ กาหนดไว้ ในนโยบายการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วม
(2) ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
(3) ติดตามดูแลให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันและการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญแก่บริ ษัทฯ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
(4) หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทย่อยทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อทารายการ
สาคัญอื่นใดนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรื อผู้บริ หารตัวแทน มีหน้ าที่กากับดูแลให้
บริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้ มาจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ โดยอนุโลม รวมทังรายการที
้
่สาคัญที่บริ ษัทฯ กาหนด ทังนี
้ ้ ให้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวของ
บริ ษัทย่อยทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริ ษัท ฯ ต้ องได้ รับมติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจหน้ าที่จดั ให้ มีรายงานข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้
ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ องทันกาลและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีอานาจหน้ าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน
รวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัทฯ และมีหน้ าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข กรณีที่
พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจหน้ าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ มีขึ ้นมา
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดคุณสมบัติ และแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย และให้ ความ
เห็นชอบเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตังขึ
้ ้น
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น 2
แบบ คือ ประเมินการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (As a Whole) และการประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล (Self Assessment) เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัทฯ เข้ าร่ วม
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ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
9. คณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถมอบอานาจหรื อมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อคณะบุคคลมีอานาจดาเนินการ
หรื อกระทาเรื่ องต่างๆของบริ ษัทฯ ได้ เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน้ เช่น
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบอานาจดังกล่าว ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจในเรื่ องใด ผู้ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อผู้รับมอบอานาจจะต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียหรื อมี
ความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยในเรื่ องนัน้
(2) การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการแต่งตังหรื
้ อการมอบอานาจที่ทาให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังหรื
้ อ
ผู้รับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(3) การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจ ต้ องกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของผู้ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อ
ผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน และต้ องเป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ที่มีกรรมการอิสระ
หรื อกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม และกรณี ที่กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบคัดค้ านการมอบ
อานาจนัน้ ต้ องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คดั ค้ านในรายการประชุมให้ ชดั เจนด้ วย
อนึง่ กรรมการซึง่ อาจมีสว่ นได้ เสียในรายการที่กรรมการหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ที่อาจมีสว่ น
ได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นัน้
ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อาจขอค าปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอกหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
9.1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (Audit Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้ านบัญชีและการเงินคือ รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ ซึง่ ได้ รับปริ ญญาโท สาขาการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตรDirector
Certification Program (DCP)รุ่ นที่ 124 / 2552 หลักสูตรAudit Committee Program (ACP)รุ่ นที่ 30 / 2553 หลักสูตร
Advance Audit Committee Programรุ่นที่ 2 / 2553 และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)รุ่นที่ 25/ 2554
ปั จจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัท

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 9

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบบริ ษัท ปริ ญสิริ จากัด (มหาขน) และกรรมการ โครงการธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมี น างสาวณัฐนันท์ รุ่ งโรจน์ โกญจนาท ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุก ารของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิ น 2 วาระติ ดต่อกัน เว้ น แต่กรรมการคนใดมีความ
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณาความเป็ นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้ กลับมาดารงตาแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครัง้ ต้ องไม่ใช่การ
ต่อวาระโดยอัตโนมัติ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
1. อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 มีอานาจในการเชิญฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในวาระการประชุม
นันๆ
้ เข้ าร่วมประชุม และขอข้ อมูลตามความจาเป็ นและเหมาะสม
1.2 ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกบริ ษัทฯ มาให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ หรื อคาปรึ กษาในกรณี
จาเป็ น โดยการดาเนินการว่าจ้ างต้ องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ ตลอดจนร้ องขอข้ อมูลของบริ ษัท ฯ ตามที่จาเป็ น เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
1.4 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารื อ โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.5 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และให้ ความเห็นชอบในการ
กาหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริ ษัท ฯ กาหนด รวมทัง้
ให้ ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้ าย พนักงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 สอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดย
การประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ รับผิดชอบจัดทารายงานทาง การเงิน ทังรายไตร
้
มาสและรายประจาปี
2.2 สอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี)
2.3 สอบทานการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนนั ้ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
2.5 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ
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2.6 ปฏิ บัติ ง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย แต่ทัง้ นี ต้ ้ อ งอยู่ใ นขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.7 จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้ วย
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัท ฯ ถึง
ความถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นที่เชื่อถือได้
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อปี อีกวาระหนึง่
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
 รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าผู้ถื อหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบและภายใต้
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
9.1.1.3 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการลงทุนของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานกรรมการลงทุน
2. นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการลงทุน
3. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
กรรมการลงทุน
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการลงทุน
โดยมีนางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการลงทุน
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1) พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรื อกิจการที่ควรเข้ าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริ ษัทฯ
2) พิจารณาจัดทาแผนการลงทุนประจาปี
3) พิจารณาศึกษาข้ อมูลของธุรกิ จหรื อกิจการที่ควรเข้ าร่ วมลงทุน ตามกรอบนโยบายของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ผลประโยชน์ในกิจการของบริ ษัทฯ
4) นาเสนอข้ อมูลการตัดสินใจในการลงทุนภายหลังการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
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5) กากับ ดูแล และควบคุมการบริ หารการลงทุนให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและรายงานผลการลงทุนต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
6) พิจารณาการทานิติกรรมใดๆ ได้ แก่ การทาสัญญา การแก้ ไขสัญญา และการยกเลิกสัญญากับบริ ษัท ฯ ที่สนใจจะ
เข้ าร่วมลงทุน
7) มีอานาจในการเชิญ และ/หรื อว่าจ้ างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็ นที่ปรึ กษาเพื่ อให้ คาปรึ กษาใน
การเข้ าร่วมลงทุนด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
8) พิจารณาเสนอตัวแทนของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่จะเข้ าร่ วมลงทุนและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ ความเห็นชอบ
9) กากับดูแลผลประกอบการของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมลงทุน
10) พิจารณาการเพิ่มเงิ นลงทุน การลดเงินลงทุน การยกเลิก การจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท ฯ ที่เข้ าร่ วมลงทุน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
11) พิจารณาและนาเสนอการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทที่เข้ าร่วมลงทุน ให้ กบั บริ ษัทพันธมิตรหรื อ
คูค่ ้ า พนักงาน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
12) พิจารณาผลกาไรขาดทุน และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท
ในเครื อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
13) ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นหรื อตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ในแต่ละคราวไป
14) จัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
นโยบายการควบคุมและกากับกิจการที่บริษัทเข้ าไปลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้ มีมติดงั นี ้
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการควบคุมและกลไกกากับดูแลกิจการที่บริ ษัท ฯ เข้ าไปลงทุนเพื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการกากับดูแลการดาเนินการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ .
28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็ นกลไกที่นาไปสูก่ ารมีระบบบริ หารจัดการที่โปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกาหนดทิศทางการบริ หารงานในกิจการที่บริ ษัท ฯ เข้ าไปลงทุนนันได้
้ อย่างสมบูรณ์
เสมือนว่าเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษัท ฯ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังสามารถติดตามการบริ หารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแล
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ ได้
ทังนี
้ ้การมีมาตรการในการกากับดูแลกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของ
บริ ษัทฯ โดยธุรกิจที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนนันจะด
้ าเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ซึ่งบริ ษัท ฯ ได้ แบ่งนโยบายการควบคุม
กิจการที่เข้ าไปลงทุนออกเป็ น 2 ด้ านโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการควบคุมด้ านการบริ หารของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
1) บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริ ษัท ฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมในเรื่ องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรื อวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจาปี
การเลือกตังกรรมการและการก
้
าหนดค่าตอบแทน การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี การจัดสรรเงินกาไร การอนุมตั ิเรื่ องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าในวาระการ
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ประชุม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนการถื อ หุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม อีกทัง้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ฯ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมและของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
2) เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิ ดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมได้
เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษัท ฯ และเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกลไกกากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมทังทางตรง
้
และทางอ้ อ ม รวมทัง้ มี มาตรการในการติด ตามการบริ หารงานของบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษัท ร่ วม เพื่ อดูแลรั กษา
ผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ โดยให้ กรณีดังต่อไปนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
(1) เรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
(ก) การแต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมอย่าง
น้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม โดยให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารที่บริ ษัทฯ เสนอชื่อ หรื อแต่งตังมี
้ ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการทัว่ ไปและ
การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมได้ ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริ หาร
ของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย และ
บริ ษัทร่วม เว้ นแต่เรื่ องที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 2)
ทังนี
้ ้ กรรมการหรื อผู้บริ หารตามวรรคข้ างต้ นที่ได้ รับการเสนอชื่อนัน้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ บทบาท
หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนไม่มี ลัก ษณะขาดความน่า ไว้ ว างใจตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่
น่าไว้ วางใจของกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษัทย่อย
(ค) การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย
รายการตังแต่
้ ข้อ (ง) ถึงข้ อ (ฏ) นี ้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้ าทารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทย่อย ก่อนที่จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย กรรมการและผู้บริ หารซึ่งบริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใน
บริ ษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ก่อน
ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของ
บริ ษั ท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มา
บังคับใช้ โดยอนุโลม แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่ง
รายการดังต่อไปนี ้คือ
(ง) กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่
เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
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(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

(ฌ)
(ญ)

(ฎ)

(ฏ)

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของ
รายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วย
การโอนหรื อสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรี ยกร้ องที่มีตอ่ ผู้ที่ก่อความเสียหาย
แก่บริ ษัทย่อย
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทย่อย
การเข้ า ท า แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ย่อ ยทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อย หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น
การเช่า หรื อให้ เช่าซื ้อกิจการหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อส่วนที่มีสาระสาคัญ
การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สนิ เชื่อ การค ้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริ ษัทย่อยให้
ต้ องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ ้น หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย
การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทย่อยที่
เลิก นัน้ เปรี ย บเที ย บกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อ
คานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ ว
อยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อยและเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริ ษัทย่อยอย่า งมีนัย สาคัญ ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณี ที่เมื่อค านวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใ ช่
รายการธุรกิจกปกติของบริ ษัทย่อยเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัท ฯ โดยนาหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การได้ มาหรื อจ าหน่า ยไปซึ่งทรั พย์ สิน มาบัง คับใช้ โดย
อนุโ ลม ทัง้ นี ้ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ เ มื่ อ ค านวณขนาดของรายการที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเข้ า ท ารายการ
เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ

(2) เรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริ ษัท
ย่อยเข้ าทารายการ
(ก) กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่
เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
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หลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของ
รายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้ วย
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทังการลดทุ
้
นจด
ทะเบียนซึง่ ไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10
ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อยนัน้ หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ทังทางตรง
้
และทางอ้ อมในบริ ษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ ว
ของบริ ษัทย่อยนัน้
(ค) การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน
บริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อย หรื อ
เป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอด
ใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อยในการเข้ าทารายการอื่น
ใด ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย
(ง) การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทย่อยที่
เลิก นัน้ เปรี ย บเที ย บกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อ
คานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ ว
อยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อยและเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริ ษั ทย่อ ยอย่างมี นัยสาคัญ ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณี ที่ เมื่อ คานวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใ ช่
รายการธุ รกิ จปกติ ของบริ ษั ทย่อ ยเปรี ยบเที ยบกับ ขนาดของบริ ษัท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่
กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน มาบังคับใช้ โดย
อนุโลม ทัง้ นี ้ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ เ มื่ อ ค านวณขนาดของรายการที่ บ ริ ษั ท ย่อ ยเข้ า ท ารายการ
เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
3) กรรมการของบริ ษัทฯ จะติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริ ษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้ โดยอนุโลม อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
4) กรรมการของบริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ บริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อยรวมทังควรให้
้
บริ ษัทย่อยจัดให้ มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อ
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5)

6)

7)
8)
9)

แสดงได้ วา่ บริ ษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่มีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้
อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือและมีช่องทางให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ สามารถได้ รับข้ อมูลของบริ ษัท
ย่อยในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงินการทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยและการทารายการที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทย่อยได้ อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี ้ต้ องจัดให้
บริ ษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริ ษัทย่อยโดยให้ ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยตรงและให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้
กรรมการและผู้บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เพื่อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า บริ ษั ท ย่อ ยมี การปฏิ บัติ ตามระบบงานที่ จัดท าไว้ อ ย่า ง
สม่าเสมอ
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยต้ องเปิ ดเผยและนาส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และหลีกเลีย่ งการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
ย่อยหรื อ บริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ ทราบ
ภายในกาหนดเวลาที่บริ ษัทฯ กาหนดเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรื ออนุมตั ิใดๆ ซึ่งการพิจารณา
นันจะค
้ านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท ฯ เป็ นสาคัญทังนี
้ ้กรรมการของบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีสว่ น
ร่วมอนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีสว่ นได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมนันด้
้ วยอนึ่งการ
กระทาดังต่อไปนี ้ซึ่งเป็ นผลให้ กรรมการผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริ ษัทย่อยได้ รับประโยชน์ทาง
การเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึ ได้ ตามปกติหรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท ฯ ได้ รับความเสียหายให้ สนั นิษฐาน
ว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อย กับกรรมการผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องโดยมิได้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยที่ลว่ งรู้มาเว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
(ค) การใช้ ทรั พย์ สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริ ษัท ฯ
กระทา และเป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ หรื อหลัก ปฏิบัติทั่ว ไปตามที่ค ณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
บริ ษัทย่อยต้ องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้ าร่ วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริ ษัทฯ ผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน บริ ษัท ฯ มีสิทธิเรี ยกให้
บริ ษัทย่อยเข้ าชี ้แจงหรื อนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ทันที
บริ ษัทย่อยต้ องนาส่งข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องด้ วยการดาเนินงานให้ กบั บริ ษัท ฯ เมื่อได้ รับการร้ องขอตามความ
เหมาะสม
กรณี ที่บริ ษัท ฯ ตรวจพบประเด็น ที่มีนัยสาคัญ ใด ๆ อาจแจ้ ง ให้ บริ ษั ทย่อ ยชี แ้ จง และ/หรื อนาส่ง เอกสารเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของบริ ษัทฯ ได้
ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ฯ และของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม
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ทังที
้ ่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่วมเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่
10) กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้ องของบริ ษัทย่อย จะกระทาธุรกรรมกับบริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดังกล่าวได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท ฯ (แล้ วแต่กรณี )
ตามแต่ขนาดรายการที่คานวณได้ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการทีเกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดมาใช้
โดยอนุโลมทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อ เป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิไว้ แล้ ว
2.

นโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
1. บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีหน้ าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้ อมูลประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
ให้ กบั บริ ษัทฯ พร้ อมยินยอมให้ บริ ษัทใช้ ข้อมูลดังกล่าวนัน้ เพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวมหรื อรายงาน
ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ประจาไตรมาสหรื อประจาปี นันแล้
้ วแต่กรณี
2. บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีหน้ าที่จดั ทางบประมาณผลการดาเนินงาน และสรุปเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานจริ งเป็ นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผน เพื่อรายงาน
ต่อบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษั ทฯ เมื่อตรวจพบ
หรื อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทฯ ให้ ดาเนินการตรวจสอบและรายงาน

9.1.1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
กรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
กรรมการบรรษัทภิบาล
โดยมีนางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1) กาหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พร้ อมเสนอแนะ
แนวปฏิบัติด้านบรรษั ทภิบาลต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมถึงให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในเรื่ อง
เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
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2) ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของ
บริ ษัทฯ
3) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษั ทภิบาลของบริ ษัท ฯ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชัน้ นาในระดับสากลและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ มีการพิจารณาปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
4) พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมทังการมี
้
ผลประโยชน์ขดั แย้ งที่อาจเกิดขึ ้นในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่
5) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยน แปลงที่
เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทฯ
6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบ เพื่อนาข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
7) พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ น
ประจาทุกปี
9.1.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ฯ
กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)
2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิหรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
3. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่อพิจารณาอนนุมตั ิหรื อเสนอขอ
อนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
4. กาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงิ นและสิทธิ ประโยชน์อื่นของประธานกรรมการบริ ษัท ฯ กรรมการ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 18

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ภาระหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ
พิจารณาเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ
5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจาปี (ถ้ ามี)และผลตอบแทนอื่น รวมทังการปรั
้
บอัตราค่าตอบแทนประจาปี แก่ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
6. จั ด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง และความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารที่ เ หมาะสมส าหรั บ ต าแหน่ ง ประธาน
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการและผู้มีอานาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. จัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
9.1.1.6 คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์ แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ
ประกอบไปด้ วย
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ
กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
2. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
3. ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ
กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์ แก่ กรรมการและพนักงาน
- ไม่ได้ กาหนด –
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์ แก่ กรรมการและพนักงาน
1. จัดท าหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการจัด สรรหลักทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อเสนอขายแก่ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและ
พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.1.1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. นายปริ ญญา ไววัฒนา
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายสุทธิพร ตัณฑิกลุ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติทบทวนองค์คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยัง มีคณะทางานซึ่ง มาจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดเดิมที่ห มดวาระ รวมถึ ง
บุคลากรจากบริ ษัทย่อย
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งด้ าน
ต่างๆ ที่สาคัญ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านการตลาด ความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่อง และความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
2. กาหนดแนวทางในการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความ
เสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลควบคุมความเสีย่ งของบริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงทังในสถานการณ์
้
ปกติและการจาลอง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ ้นสาหรับธุรกรรมที่จะจัดตังขึ
้ ้น
ใหม่ รวมถึงกาหนดแนวทางการป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นกับธุรกรรม
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง หรื อหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ต่อไป
9.1.1.8 เลขานุการบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2554 (เป็ นการประชุมครัง้ ที่ 1 ภายหลักจากการแปรสภาพจากบริ ษัท
จากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติแต่งตังนางสาวเนตรทราย
้
นาค
สุข ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท ฯ ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 เพื่อทาหน้ าที่ดูแลและให้ คาแนะนาแก่
คณะกรรมการและผู้บริ หารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ บันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดูแลและประสานงานให้ ปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
รวมทังท
้ าหน้ าที่จดั ทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริ ษัท ฯ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุ มผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร ตลอดจนมีหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 20

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.1.1.9

ผู้บริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายสุทธิพร ตันฑิกลุ
นายอภิเลิศ หวังสุธรรม
นางสาวเนตรทราย นาคสุข
นางสาวปั ญจนุช กิจกรองไพบูลย์
นางสาวนับทอง วนวัฒนาวงศ์
นางสาวนุจณี นิรัติศยางกูร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการอาวุโส สานักเลขานุการบริ ษัท
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
รองผู้อานวยการ สายกฎหมาย
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน

บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. ร่วมพิจารณากาหนดนโยบายบริ ษัทฯ และนโยบายการลงทุน และให้ ข้อเสนอแนะการจัดทาแผนกลยุทธ์ ธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ เพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. ติดตามและวางแผนการลงทุนตามที่กาหนดในนโยบายการลงทุน
3. กลัน่ กรองงบประมาณประจาปี ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทในเครื อจัดทาและนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. สัง่ การและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทในเครื อไปปฏิบตั ิตาม
ขอบเขตอานาจดาเนินการและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
5. กาหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคุมกากับกิจการ การบริ หารความเสีย่ ง และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทในเครื อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ให้ คาปรึกษา คาแนะนา และข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุ งระบบการทางานใดๆ ของ
บริ ษัทในเครื อ
7. ร่วมพิจารณา และให้ คาแนะนาในการออกข้ อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่สาคัญ และมีผลกระทบ
ต่อการทางานของบริ ษัทในเครื อทังกลุ
้ ม่
8. พิจารณาแต่งตังโยกย้
้
ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ ความดีความชอบ และค่าตอบแทนของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทในเครื อ
9. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
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อานาจดาเนินการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ในรายการสาคัญที่มี
การจากัดวงเงิน
รายการ
1 การซื ้อสินทรัพย์ถาวร1
2 การลงทุนในตลาดเงินระยะสันเพื
้ ่อการ
บริ หารเงิน
3 การซื ้อขายหลักทรัพย์ในนามบริ ษัทฯ 2

วงเงิน
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ไม่เกิน 50 ล้ านบาท
หากเกินกว่า 50 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้ านบาท ต้ องได้ รั บความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริ ษัท (หากเกินกว่า 500 ล้ านบาท ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทฯ)
ไม่เกิน 50 ล้ านบาท หากเกินกว่า 50 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้ านบาท ต้ องได้ รับความ
เห็น ชอบจากประธานกรรมการบริ ษัท (หากเกิน กว่า 200 ล้ านบาท ต้ อ งได้ รั บอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ)

หมายเหตุ 1สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2
วัตถุประสงค์ของการการซื ้อขายหลักทรัพย์ในนามบริ ษัท ฯ เพื่อบริ หารสภาพคล่องของบริ ษัท ฯ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้
เกิดผลตอบแทน
ที่มา: คูม่ ืออานาจดาเนินการของบริษัทฯ โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 และแก้ ไขเพิ่มเติม

บริษัทย่ อยของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยทังหมด
้
4 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“AS”) ซึ่งบริ ษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 บริ ษัทไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 74.02 บริ ษัท
ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) ซึ่งเป็ นการลงทุนผ่าน AS ในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ AIRA International Advisory
(Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90
สาหรับกลไกของบริ ษัทฯ ในการควบคุมและดูแลบริ ษัทย่อย (“บริ ษัท”) นอกจากนโยบายการควบคุมและกากับ
กิจการที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุน แล้ ว บริ ษัทย่อยทัง้ 4 บริ ษัทก็มีการแก้ ไขข้ อบังคับเพื่อให้ สอดคล้ องกับการควบคุมและดูแลบริ ษัท
ย่อย และเพื่อให้ การควบคุมดังกล่าวเป็ นไปอย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยมีเนือ้ หาการบริ หารจัดการเพื่อปฏิบตั ิตาม
นโยบายการควบคุมด้ านการบริ หารของบริ ษัทฯ ดังนี ้
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริ ษัท ฯ ให้ กรณีดังต่อไปนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ (แล้ ว แต่ก รณี ) ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ การอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี)
(1) กรณีที่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าทารายการ
(ก) พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษัท
(ข) การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
รายการตังแต่
้ ข้อ (ค) ถึงข้ อ (ฎ) นี ้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้ าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท กรรมการและ
ผู้บ ริ ห ารซึ่ ง บริ ษั ท ฯ แต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในบริ ษั ท จะออกเสี ย งในเรื่ อ งดัง ต่ อ ไปนี ้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่อน ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริ ษัทเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของ
บริ ษัทฯ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ รายการดังต่อไปนี ้คือ
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(ค) กรณีที่บริ ษัทตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาหรื อ
จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ตามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ องของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้
โดยอนุโลม
ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัท
ฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ด้ วย
(ง) การโอนหรื อสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรี ยกร้ องที่มีตอ่ ผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริ ษัท
(จ) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ฉ) การซื ้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ช) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น
(ซ) การเช่า หรื อให้ เช่าซื ้อกิจการหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัททังหมดหรื
้
อส่วนที่มีสาระสาคัญ
(ฌ) การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สินเชื่อ การค้ าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริ ษัทให้ ต้องรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ ้น หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บคุ คลอื่น และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริ ษัท
(ญ) การเลิกกิจการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทที่เลิกนันเปรี
้ ยบเทียบ
กับขนาดของบริ ษัทฯ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ มา
บัง คับ ใช้ โดยอนุ โ ลม ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณี ที่ เ มื่ อ ค านวณขนาดของรายการที่ บ ริ ษั ท เข้ า ท ารายการ
เปรี ย บเที ย บกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ แล้ ว อยู่ ใ นเกณฑ์ ต้ องได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(ฎ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัท และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณี ที่เมื่ อคานวณขนาดรายการอื่น ใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิ จปกติของบริ ษั ท
เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัท ฯ โดยนาหลักเกณฑ์ ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทเข้ าทา
รายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(2) เรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนบริ ษัทเข้ าทารายการ
(ก) กรณีที่บริ ษัทตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาหรื อ
จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ตามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ องของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้
โดยอนุโลม ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับ
ขนาดของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวด้ วย
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(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทัง้ การลดทุนจดทะเบียน ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น อันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทไม่วา่ ในทอด ใดๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท หรื อเป็ นผล
ให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริ ษัทไม่วา่ ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท
(ค) การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริ ษัทไม่วา่
ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริ ษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระ
แล้ วของบริ ษัทในการเข้ าทารายการอื่นใด ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัท
(ง) การเลิกกิจการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับขนาด
ของบริ ษัทฯ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้
โดยอนุโลม ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับ
ขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัท และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณี ที่เมื่ อคานวณขนาดรายการอื่น ใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิ จปกติของบริ ษั ท
เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัท ฯ โดยนาหลักเกณฑ์ ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อ คานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทเข้ าทา
รายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
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9.1.2 โครงสร้ างการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (ในส่วนโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์
ไอร่า จากัด (มหาชน) เรี ยกว่า “บริ ษัท” หรื อ “AS”) ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ณ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ไอร่ า จ ากั ด (มหาชน) มี จ านวน 9 ท่ า น
ประกอบด้ วย
1. ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศษิ ฐวานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) และประธานคณะกรรมการบริ หาร
3. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
5. นายนคร คลศรี ชยั
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ
7. นายนพพร พิชา
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ไม่ได้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นเลขานุการบริ ษัท
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ แต่งตังที
้ ่ปรึกษาบริ ษัทเพื่อให้ คาปรึกษาในด้ านต่างๆ ซึง่ รายละเอียดเป็ นไปตามตารางสรุปที่ปรึกษาของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หน้ า 49-51
หมายเหตุ: นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์ นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ นายนคร คลศรี ชยั และ
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เป็ นกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของ AC
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท ประกอบด้ วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นาย
วิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์ นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงศ์ และนายนคร คลศรี ชยั กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จดั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึง่ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ไ ด้
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ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
โปร่งใสเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้น
2. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแล
กิจการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่เรื่ อง
ดัง ต่อ ไปนี ้ คณะกรรมการต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ก่ อ นด าเนิ น การ ได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ ก ฎหมาย
กาหนดให้ ต้องได้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื ้อขายหรื อโอนกิจการของ
บริ ษัท หรื อการรับโอนกิจการหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อ บังคับและ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้ น
3. มีอานาจมอบหมายหรื อแต่งตังบุ
้ คคลคณะหนึ่งเป็ นกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลาย
อย่างแทนคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีอานาจหน้ าที่ควบคุมกิจการของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
หรื อมอบหมาย และจะแต่งตังกรรมการบริ
้
หารท่านหนึง่ ให้ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
4. มีอานาจแต่งตังและก
้
าหนดขอบเขตอานาจและหน้ าที่ คณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด
5. เสนอผลการดาเนินการในรอบปี ที่ผา่ นมา และเรื่ องอื่นๆ(ถ้ ามี) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถมอบอานาจหรื อมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรื อคณะบุคคลมีอานาจดาเนินการ
หรื อกระทาเรื่ องต่างๆของบริ ษัทได้ เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน้ เช่น
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบอานาจดังกล่าว ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจในเรื่ องใด ผู้ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อผู้รับมอบอานาจจะต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียหรื อ
มีความขัดแย้ งกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยในเรื่ องนัน้
2. การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการแต่งตังหรื
้ อการมอบอานาจที่ทาให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่ งตังหรื
้ อ
ผู้รับมอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
3. การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจ ต้ องกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อ
ผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน และต้ องเป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มีกรรมการอิสระ
หรื อกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบคัดค้ านการมอบ
อานาจนัน้ ต้ องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คดั ค้ านในรายงานการประชุมให้ ชดั เจนด้ วย
อนึง่ กรรมการซึง่ อาจมีสว่ นได้ เสียในรายการที่กรรมการหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ที่อาจมีสว่ นได้ เสียหรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ไม่มีสทิ ธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
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9.1.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ประกอบไปด้ วย
1. นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ทางด้ านบัญชีและการเงินคือรศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ ได้ รับปริ ญญาโท สาขาการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตรDirector
Certification Program (DCP)รุ่ นที่ 124 / 2552 หลักสูตรAudit Committee Program (ACP)รุ่ นที่ 30 / 2553 หลักสูตร
Advance Audit Committee Programรุ่นที่ 2 / 2553 และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)รุ่นที่ 25/ 2554
ปั จจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัท
หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบบริ ษัท ปริ ญสิริ จากัด (มหาขน) และกรรมการ โครงการธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีนายเติมดวง นวลแข เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิ น 2 วาระติ ดต่อกัน เว้ น แต่กรรมการคนใดมีความ
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาความเป็ นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้ กลับมาดารงตาแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครัง้ ต้ องไม่ใช่การ
ต่อวาระโดยอัตโนมัติ
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และมี
การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารที่รับผิดชอบ จัดทารายงานทางการ
เงิน ทังรายไตรมาส
้
และประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบ
รายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น และเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance
Unit) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. สอบทานความถูกต้ อง และประสิทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมภายใน และ
เสนอแนะการปรับปรุงให้ ทนั สมัย
5. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีผลขัดแย้ งทาง ผลประโยชน์
รวมทังพิ
้ จารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
7. พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
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8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยต้ องพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีด้วยรวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
9. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ และให้ ความเห็นชอบในการ
กาหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด รวมทัง้
ให้ ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้ าย พนักงานฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
10. ให้ ความเห็นชอบแผนงานประจาปี งบประมาณ และอัตรากาลังคนของฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
11. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
12. จัดทารายงานกิจกรรมการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
13. ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกบริ ษัทมาให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ หรื อคาปรึ กษาในกรณีจาเป็ น
โดยการดาเนินการว่าจ้ างต้ องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษัท
14. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจั ดการ
ผู้บริ หาร มาให้ ความเห็น ร่วมประชุม หรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริ ษัท ได้ กระทาความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310
มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อ มาตรา 313 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และผู้สอบบัญชีได้ แจ้ งข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบื ้องต้ นแก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ต้องแจ้ งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ ได้ ซงึ่ ข้ อเท็จจริ ง ให้ เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9.1.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ประกอบไปด้ วย
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายทรงพล บุนนาค
กรรมการบริ หาร
3. นายนคร คลศรี ชยั
กรรมการบริ หาร
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการบริ หาร
โดยมี ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ ดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
- ไม่ได้ กาหนด -
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ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ก าหนดเป้ าหมายและทิ ศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จัด ท านโยบายและกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ รวมทัง้ จัด ท าแผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณประจาปี นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดโครงสร้ างองค์กรและอานาจการบริ หารจัดการเพื่ อให้ เหมาะสมกับทิศทางและแผนทางการดาเนินธุรกิจ
นาเสนอเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายแผนการดาเนินงานและกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
4. จัดให้ มีการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยงที่ มีประสิทธิ ภาพ โดยมีการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐที่หน้ าที่กากับดูแล รวมทังจรรยาบรรณในการ
้
ประกอบธุรกิจ นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิ
5. อนุมตั ิการลงทุนและค่าใช้ จ่ายซึง่ มิได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ใน
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อธุรกรรม และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในประชุมคราวถัดไป
6. พิจารณาการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทและสัญญาเกี่ยวกับการซื ้อทรัพย์สนิ หรื อทาให้ ได้ มาซึง่ สิทธิเพื่อ
นามาใช้ ประโยชน์ในกิจการของบริ ษัท ตลอดจนการกาหนดขันตอนและวิ
้
ธีการเจรจาเพื่อทาสัญญาดังกล่าว ตาม
วงเงินที่กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจการดาเนินการของบริ ษัท
7. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัทและนาเสนอการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจาปี เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
8. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ ายและเลิกจ้ างพนักงานของบริ ษัทตังแต่
้ ระดับรองกรรมการผู้จดั ลงมา
9. พิจารณาจัดสรรการปรับเงินเดือนและโบนัสซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วให้ แก่พนักงานหรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัท
10. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หากมีกรณีดงั กล่าวให้ คณะกรรมการบริ หาร
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป
9.1.2.4ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริ หารบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายนคร
คลศรี ชยั
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาด
3.
นายทรงพล บุนนาค
กรรมการผู้จดั การ
4.
นายสลากุล ประเสริ ฐดี
กรรมการผู้จดั การ
5.
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
กรรมการผู้จดั การ
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6.
7

นายศุภกร
สุริยะ
นางสาวสุพรรณี จณารักษา

กรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและเบิกจ่าย

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน กลยุทธ์ในการดาเนินงาน เพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. มอบหมายงานตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วจากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริษัท
ให้ กรรมการผู้จดั การในแต่ละสายงานดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน ตามอานาจความรับผิดชอบของแต่ละ
สายงาน
3. ควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
4. ให้ คาปรึกษา แนะนา และตัดสินข้ อพิพาทในกรณีทเี่ กิดปั ญหาระหว่างสายงาน
5. พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การทุกสายงาน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
บริ ษัท รวมทังคณะกรรมการพิ
้
จารณากาหนดค่าตอบแทน
อานาจดาเนินการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) ในรายการสาคัญที่มี
การจากัดวงเงิน
1
2.

รายการ
การซื ้อสินทรัพย์ถาวร1
การซื ้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2

วงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท

หมายเหตุ 1สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2
สาหรับการซื ้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึง่ กาหนดไว้ ในงบประมาณประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท

9.1.2.5 คณะอนุกรรมการการลงทุน
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัท ประกอบไปด้ วย
1. นายทรงพล บุญนาค
ประธานอนุกรรมการลงทุน
2. นางเสขสุรีย์ ณ นคร
อนุกรรมการลงทุน
3. นางสุพรรณี จณารักษา
อนุกรรมการลงทุน
4. นางกนกวรรณ ธาราทิพย์มนต์
อนุกรรมการลงทุน
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะอนุกรรมการการลงทุน
- ไม่ได้ กาหนด –
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน
1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ลงทุนต่อคณะกรรมการบริ หาร เพื่ออนุมตั ิใช้ สาหรับการลงทุนของบริ ษัท
2. กาหนดระเบียบ ขันตอน
้
และวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อทราบ
3. จัดให้ มีหลักเกณฑ์การบริ หารความเสีย่ งในด้ านการลงทุน รวมถึงขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานตามนโยบายและแนวทาง
ของสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ มีการทบทวนปี ละ 1 ครัง้
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4. กาหนดตัวบุคคลที่มีอานาจตัดสินใจในการซื ้อขายหลักทรัพย์และวงเงินในการซื ้อขายหลักทรั พย์ที่สอดคล้ องและ
ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์การลงทุน
5. กาหนดกลยุทธ์การลงทุนในระดับมหภาคเพื่อให้ ฝ่ายการลงทุนนาไปปฎิบตั ิ
6. กาหนดวิธีการวัดผลงานและสอบทานผลการปฎิบตั ิงานรายเดือนของฝ่ ายการลงทุน
7. ให้ ค าแนะน าเมื่ อ ฝ่ ายการลงทุน ร้ องขอ กรณี เ กิ ด ปั ญ หาและเหตุก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การลง ทุน ที่ ไม่ อ าจ
คาดการณ์ได้
8. คณะอนุกรรมการการลงทุนต้ องจัดให้ มีการประชุม อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามความจาเป็ น
9. จัดให้ มีการรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการบริ หาร เพื่อให้ สามารถติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์ การลงทุน
1. การจัดสรรเงินลงทุน
1.1 ลงทุนได้ ไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งอนุมตั ิวงเงินซื ้อขายระหว่างวันจานวน 335
ล้ านบาทและวงเงินลงทุนจานวน 600 ล้ านบาท และมีเงื่อนไขการลงทุน โดยลงทุนในหุ้น SET 100 หรื อหุ้นที่
คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
1.2 ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ข องกิ จ การที่ มี สภาพคล่อ งสูง มี ปั จ จัย พื น้ ฐาน มี ฐ านะการเงิ น ดี แ ละมี แ นวโน้ ม การ
เจริ ญเติบโตที่ดี ในราคาซึง่ จะให้ ประโยชน์หรื อให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ ความเสีย่ งที่ยอมรับได้
1.3 การลงทุนในบัญชี หลักทรั พย์ เพื่อค้ า ตามที่อนุมตั ิในข้ อ 1.1 ให้ ลงทุนในหลักทรั พย์ที่ได้ รับอนุมัติของแต่ละ
กิจการไม่เกิน ร้ อยละ 45 ของเงินลงทุนทังหมด
้
และลงทุนในหลักทรัพย์กลุม่ ที่ใช้ ในการคานวณเป็ นหลักทรัพย์
กลุม่ SET-50 ให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ของแต่ละกิจการไม่เกินร้ อยละ 60 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มีการ
กระจายความเสีย่ งและป้องกันการกระจุกตัว อนึง่ หากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการใดกิจการหนึ่งเกิน
กว่าเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น ให้ ฝ่ายการลงทุนดาเนินการแจ้ งต่อคณะอนุกรรมการการลงทุนโดยทันที เพื่อให้
สัตยาบันสาหรับรายการดังกล่าวและให้ คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ความเสีย่ งต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริ ษัท
1.4 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ รั บอนุมตั ิของแต่ละกิจการไม่เกิน ร้ อยละ 60
ของเงินลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มีการกระจายความเสี่ยงและป้องกันการกระจุกตัว อนึ่ง หากมีการลงทุนใน
หลัก ทรั พ ย์ ข องกิ จ การใดกิ จ การหนึ่ง เกิ น กว่า เกณฑ์ ดัง กล่า วข้ า งต้ น ให้ ฝ่ายการลงทุนด าเนิน การแจ้ ง ต่อ
คณะอนุกรรมการการลงทุนโดยทันที เพื่อให้ สตั ยาบันสาหรับรายการดังกล่าวและให้ คณะอนุกรรมการการ
ลงทุนพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความเสีย่ งต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริ ษัท
1.5 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้ า เป็ นการลงทุนระยะสันในหลั
้
กทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง
มุง่ หวังผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคา โดยคาดว่าจะทาการลงทุนในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือน
1.6 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็ นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์
ซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ มุง่ หวังผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล หรื อ ดอกเบี ้ย หรื อ ผลการดาเนินงานในอนาคต
ของกิจการนัน้ โดยบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสัน้ จะเป็ นการลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และบัญชี
หลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาวจะเป็ นการลงทุนในระยะเวลาที่นานเกินกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
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1.7 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์ทวั่ ไป เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้ ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ โดย
หลักทรัพย์ของกิจการดังกล่าวต้ องมีนโยบาย มีคุณสมบัติ และมีศกั ยภาพที่ชดั เจนว่าจะเข้ าทาการซื ้อขายที่
ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ในอนาคต
2. การจากัดผลขาดทุน (Stop Loss Limit) ซึง่ ต้ องพิจารณาดาเนินการทันทีในกรณีดงั ต่อไปนี ้
2.1 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้ า ผลขาดทุนจากการตีมลู ค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to
Market) แต่ละหลักทรัพย์ ต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
2.2 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย ผลขาดทุนจากการตีมลู ค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to
Market) แต่ละหลักทรัพย์ ต้องไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ กรณีเกิดผลขาดทุนจากการตี
มูลค่าค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) แต่ละหลักทรัพย์เกินกว่าร้ อยละ 20 ของเงิน
ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ให้ ฝ่ ายการลงทุน ด าเนิ น การแจ้ งต่ อ คณะอนุก รรมการการลงทุน โดยทัน ที เพื่ อ ให้
คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงิน และ
สภาพคล่องของบริ ษัท กรณีเกิดผลขาดทุนจากการตีมลู ค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market)
แต่ ล ะหลัก ทรั พ ย์ เ กิ น กว่ า ร้ อยละ 50 ของเงิ น ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ให้ ฝ่ ายการลงทุน ด าเนิ น การแจ้ งต่ อ
คณะอนุกรรมการการลงทุนเพื่อให้ คณะอนุกรรมการการลงทุนรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจโดยทันที
2.3 สาหรับการลงทุนรวมของบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้ า ผลขาดทุนจากการตีมลู ค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on
Mark to Market) ของทังพอร์
้ ตต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของยอดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทังพอร์
้ ต ทังนี
้ ้ การ
วัดผลขาดทุนรวมจากการตีมลู ค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) จะคานวณโดยนาผล
ขาดทุน จากการตีร าคาหลัก ทรั พย์ หัก ด้ วยผลกาไรจากการตีร าคาหลัก ทรั พย์ (Unrealized Gain) ของ
หลักทรัพย์ทกุ หลักทรัพย์ ที่คงเหลือในพอร์ ต
2.4 สาหรับการลงทุนรวมของบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย ผลขาดทุนจากการตีมลู ค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on
Mark to Market) ของทังพอร์
้ ตต้ องไม่เกินร้ อยละ 50 ของยอดเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทังพอร์
้ ต ทังนี
้ ้ การ
วัดผลขาดทุนรวมจากการตีมลู ค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) จะคานวณโดยนาผล
ขาดทุน จากการตีร าคาหลัก ทรั พย์ หัก ด้ วยผลกาไรจากการตีร าคาหลัก ทรั พย์ (Unrealized Gain) ของ
หลักทรัพย์ทกุ หลักทรัพย์ ที่คงเหลือในพอร์ ต
2.5 ในกรณีที่มลู ค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีโอกาส ลดลง จนถึงขีดจากัดผลขาดทุน (Loss Limit) ในระยะเวลา
อันใกล้ เช่นผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง เป็ นต้ น ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ าย
การลงทุนจะเรี ย กประชุม คณะอนุก รรมการการลงทุน หรื อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อหารื อ วางแผนว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร หากเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะลดลงจนถึง Loss Limit ที่กาหนดไว้
2.6 ในกรณีที่มลู ค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงเลยขีดจากัดผลขาดทุน (Loss Limit) ณ เวลาตลาดเปิ ดทาการ
ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายการลงทุนต้ องเรี ยกประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนโดยทันที เพื่อที่จะกาหนดกลยุทธ์ การ
ลงทุนว่าจะดาเนินการอย่างไร
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3. หน้ าที่ของฝ่ ายลงทุน
3.1 ต้ องจัดให้ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ทกุ หลักทรัพย์ที่บริ ษัทมีการ
ลงทุน
3.2 ติดตามและดาเนินการตามสิทธิตา่ งๆที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นบัญชีของบริ ษัท
3.3 จัดให้ มีการประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างน้ อยเดือนละ 4 ครัง้ พร้ อม
ทังจั
้ ดทารายงานการประชุม
3.4 รายงานผลการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างน้ อยเดือนละครั ง้ ต่อคณะอนุกรรมการการลงทุน ในกรณี ที่มีเหตุ
ฉุกเฉิน ให้ นาเสนอเพื่อขอความเห็นทันที
3.5 จัดทาและจัดเก็บเอกสารประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ รายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และรายงานเกี่ ยวกับการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ในบัญชี หลักทรั พย์ เพื่อค้ า บัญชี หลักทรั พย์ เผื่อขาย และบัญชี
หลักทรัพย์ทวั่ ไป ให้ ครบถ้ วนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่จดั ทาเอกสารหรื อรายงานตามข้ อกาหนด
ของสานักงาน ก.ล.ต.
4. อืน่ ๆ
4.1 หลัก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ใ นบัญ ชี ห ลัก ทรั พ ย์ ทั่ว ไป ที่ ไ ด้ เ ข้ า ท าการซื อ้ ขายในศูน ย์ ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ แ ล้ ว ให้ มี ม ติ
คณะกรรมการลงทุนเพื่อโอนย้ ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้ า หรื อบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยปฎิบตั ิตาม
ขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานที่คณะอนุกรรมการการลงทุนเป็ นผู้กาหนด
4.2 หลัก ทรั พ ย์ ที่ ซื อ้ และคงเหลื อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ห ลัก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า เป็ นระยะเวลานานเกิ น กว่ า 6 เดื อ น ให้
คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนย้ ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยใช้ มลู ค่า
ยุติธรรม ณ วันโอน หรื อตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
อานาจการดาเนินการ
อานาจการดาเนินการในการซื ้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริ ษัทในแต่ละบัญชีเงินลงทุน มีดงั นี ้
ยอดเงินลงทุนคงค้ าง
อนุกรรมการการลงทุนผู้ลงนามรับทราบ
วงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาท
2 ท่าน
วงเงินเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
3 ท่าน
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9.1.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัทไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (ในส่วนโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทไอร่ า แฟค
ตอริ่ ง จากัด (มหาชน) เรี ยกว่า “บริ ษัท” หรื อ “AF”) ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสินเชื่อ และผู้บริ หาร โดยมี
รายชื่อและขอบเขต อานาจหน้ าที่ดงั นี ้
9.1.3.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายชัชวาล พรรณลาภ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิ ณ กรรมการ/ ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)/ ประธานกรรมการบริ หาร
4. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริ หาร
5. นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)/ กรรมการบริ หาร
6. นายสุวฒ
ั น์ เหล่าภราดรชัย กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
7. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
8. นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการ
9. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ
10. นายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)/ กรรมการบริ หาร/ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคาเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาบริ ษัทเพื่อให้ คาปรึ กษาในด้ านต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเป็ นไปตามตารางสรุ ปที่
ปรึกษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หน้ า 49-51
หมายเหตุ: นางนลินี งามเศรษฐมาศ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ และนายวิวฒ
ั น์
คงคาสัย เป็ นกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของ AC
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร และนายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย กรรมการสองในสีค่ นนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และการกากับดูแลให้ การ
บริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี
และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติประชุมผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังในปั
้ จจุบนั และระยะยาว ทั ง้ นี ้
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รวมทังการปฏิ
้
บตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่จะจัดตังขึ
้ ้นตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท และในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ เรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทที่จะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ การทาธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท
2. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทังดู
้ แลให้ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ ผ้ บู ริ หารมีระบบ หรื อกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
5. ดูแลให้ มีช่องทางในการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทอย่างเหมาะสม
6. ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
7. ควบคุมกากับดูแลการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย
เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนีค้ ณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ เช่น การเพิ่มทุน
การลดทุนการออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อการซื ้อ
หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น
8. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบ
ปี บัญชีของบริ ษัท
9. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสามเดือนต่อครัง้
10. คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
11. การเสนอแต่งตังและการสิ
้
้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริ ษัท หรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
12. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
13. การอนุมตั ิวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรื อสูตรโบนัส หรื อสูตรการปรับผลตอบแทนประจาปี ของผู้บริ หารและ
พนักงาน
14. การกาหนดและเปลีย่ นแปลงอานาจอนุมตั ิที่มอบให้ กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร
15. การมอบอานาจหน้ าที่ให้ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรื อกรรมการบริ ษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการ
ปรั บปรุ ง เปลี่ย นแปลงแก้ ไขการมอบอ านาจหน้ าที่ ดัง กล่าว ทัง้ นี ต้ ้ อ งไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ ข้ อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
16. การแต่งตังและก
้
าหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
17. การจัดให้ มีและกากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
18. การดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
19. กรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งข้ อมูลภายในไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น
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ในกรณีที่ข้อมูลรายงานประจารอบระยะเวลาบัญชี ได้ แก่ รายงานผลการดาเนินงานและงบการเงิน แ ล ะ ร า ย ง า น
ประจาปี กรรมการพึงละเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์บริ ษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ ในกรณี
ที่ข้อมูลเป็ นการรายงานตามเหตุการณ์การดาเนินงานของบริ ษัท ได้ แก่ การได้ มา จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกทรัพย์ ใหม่ การซื ้อหุ้นคืน การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล หรื อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่
บริ ษัทมี ต่อบทบาท หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแ ลกิ จการของบริ ษั ท
ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิ จและการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพของ
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะเสริ มสร้ างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้ กบั กรรมการทุกคนทังในด้
้ านการกากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ ารับการสัมมนา
และศึกษาในหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ จัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ตอนปลายปี เพื่ อ
ประเมินผลการทางานในรอบปี ที่ผา่ นมาของกรรมการบริ ษัท
ตังแต่
้ ปี 2551 เป็ นต้ นมา คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติเห็นชอบให้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทได้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริ ษัท ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบคุ คลภายนอกที่มีความ
สนใจเสนอชื่อเข้ ามาคัดเลือกเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้ อ การกากับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)
9.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่ง
ทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นางจันทิมา
สิริแสงทักษิ ณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวฒ
ั น์
เหล่าภราดรชัย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านตามรายชื่อข้ างต้ น มีความรู้ทางด้ านบัญชีและการเงิน
นางจัน ทิ ม า สิ ริ แ สงทัก ษิ ณ ศึ ก ษาบัญ ชี บัณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย บัญ ชี ม หาบัณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย The Management Development Program สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย Advanced Management Program Harvard Business School, USA และเข้ าอบรมนักบริ หารระดับสูง
หลักสูตรที่ 1 รุ่ นที่ 29 สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน สานักงาน ก.พ. และการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 43
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริ ษัท ไอร่ า
แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
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นายสุวฒ
ั น์ เหล่าภราดรชัย ศึกษาปริ ญญาโท สาขาด้ านการเงิน California State University, USA และเข้ าอบรม
Director Accreditation Program (DAP) 11/2547 ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา และกรรมการอิสระ บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไพร์ ม อิมเมจ พลัส จากัด
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ ศึกษา MBA (Finance and International Business), Sasin ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้ านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้ าอบรมDirectors Accreditation Program
(DAP) 11/2547 และ Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2548 ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) และผู้บริ หารกลุม่ บริ ษัทอีเทอร์ นิตี ้
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานด้ านการเงินของบริ ษัท สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ
จัดทารายงาน หรื อให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิ จ ารณาเปิ ดเผยข้ อ มูลของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริ ษัท ยังคงมี
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
9.1.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร (The Nomination, Compensation
Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาของบริ ษัท มีจานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ
เป็ นประธาน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายสุวฒ
ั น์
เหล่าภราดรชัย
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3. นางนลินี
งามเศรษฐมาศ
กรรมการสรรหา
โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคาเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริ หาร
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อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. กาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ดังนี ้
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริ หาร
1.2 นโยบาย หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ที่ จ่ า ยให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาดังนี ้
2.1 กรรมการ
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุด ย่อ ยต่า งๆ ที่ ได้ รั บ มอบอ านาจ หน้ าที่ และความรั บผิ ด ชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
2.3 ผู้บริ หารระดับสูง
3. ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทังการปรั
้
บเปลี่ยนให้ สอดคล้ อง
กับสภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงไป
4. ดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
5. พิจารณาค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
9. จัดการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรมาร่ วม
ประชุมให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้ อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
9.1.3.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท มีจานวน 5 ท่านดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางนลินี
งามเศรษฐมาศ
กรรมการบริ หาร
3. นายวุฒิภมู ิ
กรรมการบริ หาร
จุฬางกูร
4. นายวิวฒ
ั น์
คงคาสัย
กรรมการบริ หาร
5. นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี
กรรมการบริ หาร
โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคาเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริ หารของบริ ษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงานและอานาจการบริ หารต่าง ๆ
ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท
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พิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทตาม
นโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังควบคุ
้
มกากับดูแลให้ การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่ง ตัง้
บรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ
4. มีอานาจพิจารณา อนุมตั ิ การใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษัท
5. อนุมัติการใช้ จ่ายเงิ นลงทุนที่สาคัญ ๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
6. มีอานาจพิจารณา อนุมตั ิ การให้ ก้ ูยืมเงินหรื อการให้ สินเชื่อใด ๆ ของบริ ษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์อานาจในการอนุมัติ
สินเชื่อของบริ ษัท
7. มีอานาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงิ นสินเชื่ อ การปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ หรื อการออกตราสารหนี ้
รวมถึงการให้ หลักประกัน การค ้าประกันเงินกู้หรื อสินเชื่อ หรื อการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
8. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้ านการ
ปฏิบตั ิการอื่น ๆ
9. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป ทังนี
้ ้อานาจ ตลอดจนการมอบอานาจแก่
บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ใ นลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาและอนุมัติรายการดัง กล่าวตามที่ข้อ บังคับของบริ ษั ทหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
9.1.3.5 คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท (Credit Committee)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสินเชื่อของบริ ษัท มีดงั นี ้
1. นายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
2. นายกนกกิต นวสิริ
กรรมการสินเชื่อ
3. นางพรพิไล บุราสัย
กรรมการสินเชื่อ
4. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
5. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
โดยมี นายขวัญพงศ์ พุม่ สว่าง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
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อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื่อตามขอบเขตอานาจที่กรรมการบริ ษัทกาหนด
2. ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
9.1.3.6 คณะผู้บริหาร (Management)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริ หารของบริ ษัท มีจานวน 8 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายวิวฒ
ั น์
คงคาสัย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายกนกกิต นวสิริ
กรรมการผู้จดั การ
3. นางพรพิไล
บุราสัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสินเชื่อและการตลาด
4. นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
5. นางไพศรี
ฝั กเจริ ญผล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
6. นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารงานกลาง
7. นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ
หัวหน้ าสานักกากับดูแลและตรวจสอบภายใน
8. นายเพิม่ ศักดิ์ พูลเพิ่ม
หัวหน้ าสานักบริ หารความเสีย่ ง
อานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้าหมาย นโยบายบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และดาเนินการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริ ษัทดังกล่าวด้ วย รวมถึงการสัง่ การ
และกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม มีอานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ าย
สายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้ นจากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ
เกี่ยวกับพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท
2. มีอานาจ ออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษัท
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
3. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท
4. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ และ/
หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทได้ กาหนดไว้
ทังนี
้ ้ อานาจ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรื อการมอบอานาจในการ
อนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทตาม
กฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง การอนุมัติ ร ายการในลัก ษณะดัง กล่า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
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อานาจดาเนินการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร1 ของบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) ในรายการสาคัญที่
มีการจากัดวงเงิน
รายการ
1.
2.
3.
4.

วงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 แสนบาท
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ

การซื ้อสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป
ค่าใช้ จ่ายที่มีสญ
ั ญาผูกพัน
ค่าใช้ จ่ายที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2

หมายเหตุ 1เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการแต่งตังต
้ าแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเพิ่มเติม จากตาแหน่งกรรมการผู้จดั การซึง่ เดิมเป็ นตาแหน่ง
บริหารสูงสุด ปั จจุบนั นายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและนายกนกกิต นวสิริดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การ
2
สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

9.1.3.7 เลขานุการบริษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามข้ อ ก าหนดของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ บริ ษั ท จึ ง มอบหมายให้ นางสาว กฤษติ ก านต์
ผาคา ทาหน้ าที่เลขานุการของบริ ษัท โดยมีภาระหน้ าที่ในการให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการ
ต้ องทราบและปฏิบตั ิ การจัดการประชุม รวมทังดู
้ แลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่ อให้ คณะกรรมการสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท รวมทังการจั
้
ดทาและเก็บรักษาเอกสาร
อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อ
ผู้บริ หาร
9.1.3.8 กรรมการอิสระมีจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทหรือจานวนร้ อยละ 40
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการอิสระของบริ ษัท มีจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายชัชวาล พรรณลาภ
กรรมการอิสระ
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิ ณ
กรรมการอิสระ
3. นายสุวฒ
ั น์ เหล่าภราดรชัย
กรรมการอิสระ
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์เรื่ องคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ.2551 หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคา
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3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

ขออนุญาตต่อสานักงานทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ
ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุร กิ จกับ บริ ษัทฯ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ ว ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ มี อานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษั ท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้ อ (4) รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดี ย วกัน ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (collective
decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กาหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัทในช่วงสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคาขออนุญาตที่ยื่นต่อสานักงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มูลค่า ที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรื อ (6) ให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การผ่อ นผัน ข้ อ ห้ า มการมี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
ที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
ด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ เพียง
พอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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9.1.4 โครงสร้ างการจัดการของบริษัทไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด (ในส่วนโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทไอร่ า แอดไวเซอรี่
จากัด เรี ยกว่า “บริ ษัท” หรื อ “AD”)ประกอบด้ วยกรรมการ 1 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท
9.1.4.1คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด มีจานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2. นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการ
3. นายนิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการ
4. นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
5. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
6. นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด ไม่ได้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นเลขานุการบริ ษัท
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ แต่งตังที
้ ่ปรึกษาบริ ษัทเพื่อให้ คาปรึกษาในด้ านต่างๆ ซึง่ รายละเอียดเป็ นไปตามตารางสรุปที่ปรึกษาของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หน้ า 49-51
หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน เป็ นกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของ AC
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท ประกอบด้ วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์ นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต กรรมการสองในสีค่ นลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ไม่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ แก่ ผู้ถือหุ้น
(Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4 ประการ คือ
1. การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ( Duty of Care )
2. การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)
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ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่ อไปนี ้
1. จัดการกิจการภายในบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทจากัด วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท กฎระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดย
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความโปร่งใส และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้น
1.2 กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแลการ
บริ หารและจัดการของคณะผู้บริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่เรื่ องดังต่อไปนี ้ซึง่
คณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื ้อขายหรื อ
โอนกิจการของบริ ษัทหรื อการรับโอนกิจการหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
 การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริ ษัทและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
2. กากับดูแลและติดตามการวัดผลการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกาหนดให้ มีการ
รายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทังให้
้ นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานของบริ ษัท
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท รวมถึงกาหนดแนวทางแก้ ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
3. จัดให้ มีการรายงานข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างถูกต้ องทันกาลและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
4. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึ กษาฝ่ ายต่างๆ ของ
บริ ษัท และมีหน้ าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข กรณีที่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
5. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
6. จัดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท เพื่อให้ มีขึ ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
7. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
8. คณะกรรมการบริ ษัทสามารถมอบอานาจหรื อมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อคณะบุคคลมีอานาจดาเนินการหรื อ
กระทาเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทได้ เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน้ เช่น
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบอานาจดังกล่าว ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจในเรื่ องใด ผู้ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อผู้รับมอบอานาจจะต้ องไม่เป็ นผู้ที่มี สว่ นได้ เสีย
หรื อมีความขัดแย้ งกับบริ ษัท ในเรื่ องนัน้
(2) การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการแต่งตังหรื
้ อการมอบอานาจที่ทาให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตัง้
หรื อผู้รับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 45

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(3) การแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจ ต้ องกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้ รับการแต่งตัง้
หรื อผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน และต้ องเป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และกรณีที่
คณะกรรมการบริ ษัทคัดค้ านการมอบอานาจนัน้ ต้ องบันทึกความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที่คดั ค้ านใน
รายการประชุมให้ ชดั เจนด้ วย
อนึง่ กรรมการซึง่ อาจมีสว่ นได้ เสียในรายการที่กรรมการหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ที่อาจมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ไม่มีสทิ ธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
9. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดคุณสมบัติ และแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย และให้ ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตังขึ
้ ้น
9.1.4.2 ผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต
นายฐิ ตินนั ท์ กาภู ณ อยุธยา
นางสาวพิมผกา สุนทรเกตุ
นางสาวนวลแข สุทธิไชยากุล
นางสาววิไลลักษณ์ ชมผิวดี

กรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการอาวุโส
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ

อานาจดาเนินการของกรรมการผู้จัดการของบริษัทไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัดในรายการสาคัญที่มกี ารจากัดวงเงิน
1
2.

รายการ
การซื ้อสินทรัพย์ถาวร1
การซื ้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน
ตังแต่
้ 1 แสนบาท ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ตังแต่
้ 5 หมื่นบาท ภายใต้ งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ใิ นแต่ละปี

หมายเหตุ1สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
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9.1.5 โครงสร้ างการจัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
โครงสร้ างการจัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (ในส่วนโครงสร้ างการจัดการของ
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. เรี ยกว่า “บริ ษัท” หรื อ “AI”) ประกอบด้ วยกรรมการ 1 ชุด ได้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท
9.1.5.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีจานวน 3
ท่าน ดังนี ้
1. Mr.Shingo Wakiyama
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
3. นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
ทังนี
้ ้ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd ไม่ได้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นเลขานุการบริ ษัท
หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน เป็ นกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของ AC
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท ประกอบด้ วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นาง
พรรณพัชร ดวงอุดมรัชต และ Mr.Shingo Wakiyama กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ไม่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. อานาจทัว่ ไปของคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดการธุรกิจของบริ ษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่จดั การ หรื อกาหนดทิศทางของบริ ษัท
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการอนุมตั ิในทุกประเด็นภายในบริ ษัท เว้ นแต่เรื่ องที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
บริ ษัท หรื อหนังสือบริ คณฑ์สนธิวา่ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการขายสินทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งมีขนาดของรายการในระดับที่มีนยั สาคัญ หรื อส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินงาน
3. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการตัดสินใจกู้ยืมเงิน การจานอง หรื อเรี ยกชาระทุนจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ชาระ รวมถึง
การออกหุ้นกู้ และสร้ างภาระผูกพันของบริ ษัท
4. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการมอบอานาจของคณะกรรมการบริ ษัท นอกเหนือจากการกู้ยืมเงิน และเรี ยกชาระ
ทุนจดทะเบียน ให้ แก่กรรมการหรื อบุคคลอื่นใดที่กรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยกรรมการดังกล่าวจะต้ องใช้
อานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายไว้
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5. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย หรื อตัวแทน เพื่อดาเนินธุรกิจของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ น
ในสาธารณรั ฐ สิง คโปร์ หรื อ ที่ ใ ดๆก็ ต าม โดยคณะกรรมการบริ ษั ท สามารถมอบอ านาจ ถอดถอนและก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย หรื อตัวแทน และคณะกรรมการบริ ษัทมีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงใน
คณะกรรมการชุดย่อย เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทอยูใ่ นประเทศที่คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบตั ิงาน
6. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแต่งตังทนายของบริ
้
ษัทตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ภายใต้ อานาจของ
คณะกรรมการบริ ษัทที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
7. เอกสารทางการเงินต่างๆ เช่น เช็ค ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน หรื อเอกสารทางการเงินอื่นๆ รวมถึงเอกสารที่จะมีการ
จ่ายเงินให้ แก่บริ ษัท จะต้ องได้ รับการเซ็นรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 2 คน หรื อวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
9.1.5.2 ผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1.
2.

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
Mr. Shingo Wakiyama

Executive Director
Managing Director

อานาจดาเนินการของกรรมการผู้จัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. ในรายการ
สาคัญที่มกี ารจากัดวงเงิน
1
2.

รายการ
การซื ้อสินทรัพย์ถาวร1
การซื ้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน
ไม่เกิน 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์
ไม่เกิน 40,000 เหรี ยญสิงคโปร์

หมายเหตุ1สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.1.6 ที่ปรึกษาบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีที่ปรึกษาสาหรับให้ คาปรึกษาในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และให้ คาปรึกษาในส่วนงานที่สาคัญๆ เช่น ด้ านภาษี ด้ าน
ตลาดทุน ด้ านบุคคลากร และด้ านบัญชี เป็ นต้ น
การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลตอบแทนในเบื ้องต้ น และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ส่วนการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาธุรกิจเพื่อให้ คาปรึ กษาเรื่ องทัว่ ไปที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานต่ อฝ่ ายจัดการจะขึน้ ดุลพินิจของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารในการอนุมตั ิ ส่วน การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาของบริ ษัทย่อย เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษัทย่อย สรุปรายละเอียดที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ตารางสรุ ปที่ปรึกษาของบริษัท
รายชื่อที่ปรึกษา

1

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร

2

คุณอนันต์ สิริแสง
ทักษิณ

3

คุณกองแก้ วเปี่ ยม
ด้ วยธรรม

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ
ตาแหน่ งอื่นๆในบริษัทในกลุ่ม
บริษัทย่ อย
AIRA
AC AS AF AD AI

กรรมการพิจารณาเสนอขาย

    หลักทรัพย์แก่กรรมการและ

พนักงานใน AC


  
กรรมการพิจารณาเสนอขาย
หลักทรัพย์แก่กรรมการและ

   
พนักงานใน AC
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) ใน
AC ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สินเชื่อใน AF


  

หน้ าที่ในฐานะที่ปรึกษา

คุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา

ให้ คาปรึกษาในการกาหนด
นโยบายและทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

มีความเข้ าใจในการลงทุนใน
ตลาดทุนเป็ นอย่างดี

ให้ คาปรึกษาในการกาหนด
นโยบายและทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ให้ คาปรึกษาในส่วน Risk
Management และ
Compliance

มีความเชี่ยวชาญภาคธุรกิจ
และด้ านภาษีอากร
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ค่ าตอบแทน

ช่ วงเวลาที่เป็ นที่
ปรึกษา

ค่าเบี ้ยประชุม 10,000 บาท ตังแต่
้ วนั ที่ 21 กันยายน
ต่อครัง้
2554 เป็ นต้ นไป
ค่าเบี ้ยประชุม 20,000 บาท ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ธันวาคม
ต่อครัง้
2549 เป็ นต้ นไป

มีความเชี่ยวในด้ านตลาดทุน
และกฏระเบียบตลาด
หลักทรัพย์เป็ นอย่างดี

ค่าเบี ้ยประชุม 10,000 บาท ตังแต่
้ วนั ที่ 12
ต่อครัง้
กรกฎาคม 2555 เป็ น
ต้ นไป
Gross Salary: 80,000
ตังแต่
้ 1 กุมภาพันธ์
บาทต่อเดือน (เข้ าออฟฟิ ศ 2557– ถึง 31
อย่างน้ อย 2 วัน/สัปดาห์)
กรกฏาคม 2557
ค่าเบี ้ยประชุม 20,000 บาท
ต่อครัง้

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายชื่อที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ
บริษัทย่ อย
AC AS AF AD AI



4

คุณม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์
วิสุทธิ

5

คุณบุษบา คุณาศิริ
นทร์

6




 

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) ใน
AC / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนใน AC /
กรรมการพิจารณาเสนอขาย
หลักทรัพย์แก่กรรมการและ
พนักงานใน AC





   



   -

คุณกมล รั ตนไชย


 

7

ตาแหน่ งอื่นๆในบริษัทในกลุ่ม
AIRA

คุณวิศิษฐ์ วงศ์ รวม
ลาภ

  กรรมการใน AS และ
คณะกรรมการชุดย่อยของ AF


 

หน้ าที่ในฐานะที่ปรึกษา

คุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา

ค่ าตอบแทน

ช่ วงเวลาที่เป็ นที่
ปรึกษา

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสินเชื่อของ
บริ ษัท (เพื่อพิจารณาการให้
วงเงินสินเชื่อและบริ หาร
ความเสื่ยงในการรับซื ้อ)
ให้ คาปรึกษาในส่วน
Management Issues

มีความเข้ าใจในด้ านการ
ตรวจสอบและบริ หารความ
เสี่ยง

ค่าเบี ้ยประชุม 5,000 บาท
ต่อครัง้

ตังแต่
้ วนั ที่ 10 สิงหาคม
2554 เป็ นต้ นไป

มีความเชี่ยวชาญในการ
บริ หารจัดการบุคคลและ
องค์กร

Gross Salary: 80,000
บาทต่อเดือน

ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2556
– 30 กันยายน 2557

ประสานงานกับฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
ที่ปรึกษาด้ านงานกากับดูแล
และตรวจสอบภายใน

มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ
ตลาดทุน
มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
ตรวจสอบและการบริ หาร
ความเสี่ยง

เงินเดือนประจา: 50,000
บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
15,000 บาทต่อเดือน

ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2556
– 30 กันยายน 2557
ตังแต่
้ 1 สิงหาคม 2547
เป็ นต้ นไป

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสินเชื่อของ
บริ ษัท (เพื่อพิจารณาการให้
วงเงินสินเชื่อและบริ หาร
ความเสื่ยงในการรับซื ้อ)

มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ าน
สินเชื่อและการบริ หารความ
เสี่ยง

ค่าเบี ้ยประชุม 5,000 บาท
ต่อครัง้

ตังแต่
้ วนั ที่ 10 สิงหาคม
2554 เป็ นต้ นไป
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายชื่อที่ปรึกษา
8

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ
บริษัทย่ อย
AC AS AF AD AI

คุณสุเทพ ธาระวาส

ตาแหน่ งอื่นๆในบริษัทในกลุ่ม
AIRA
-


 

9

คุณธีระ วิภูชนิน






10

คุณวราวัลย์ วัฒน
เทศานันท์



  -





หน้ าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ที่ปรึษากฏหมาย
ให้ คาปรึกษาในการกาหนด
นโยบายและทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตรวจสอบของ
บมจ.ไอร่ า แคปปิ ตอลและ
บล.ไอร่ าฯ
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คุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา

ค่ าตอบแทน

ช่ วงเวลาที่เป็ นที่
ปรึกษา

มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ าน
กฏหมายธุรกิจ
มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ าน
ธุรกิจและตลาดเงินตลาดทุน

ค่าตอบแทน 10,000 บาท
ต่อเดือน
ค่าเบี ้ยประชุม 20,000 บาท
ต่อครัง้

ตังแต่
้ 1 กรกฎาคม
2543 เป็ นต้ นไป
ตังแต่
้ 11 สิงหาคม
2552เป็ นต้ นไป

ความรู้ ความเข้ าใจในการ
ตรวจสอบและการบริ หาร
ความเสี่ยง

ค่าเบี ้ยประชุม 5,000 บาท
ต่อครัง้

สาหรับ AC ตังแต่
้ 9
พฤษภาคม 2556 เป็ น
ต้ นไปและสาหรับ AS
ตังแต่
้ 5 มิถนุ ายน 2551
เป็ นต้ นไป

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
9.2.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทฯ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เมื่อตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารว่างลง หรื อทดแทนกรรมการที่
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ อง
เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตัง้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.2.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
การเลือกและแต่งตังกรรมการเป็
้
นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องได้ รับเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน แล้ วทาการคัดเลือกตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ดังนี ้
1) ให้ บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อไม่ก็ได้ และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลผู้ซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ที่ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า จานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชี ้ขาด
4) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นันให้
้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลง
ไม่ได้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อบริ ษัท ฯ และการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริ ษัทฯ กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
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6) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือบุคคลคน
หนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 2 เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
9.2.1.2 ผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริ หาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ ห ารและกรรมการผู้จัด การ โดยการแต่ ง ตัง้ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัด การต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้บรรจุและแต่งตังบุ
้ คคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ ทังนี
้ ้ การแต่งตังหั
้ วหน้ าหรื อ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้ านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
9.2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้ สอดคล้ องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
(Audit Committee) และกาหนดให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้ องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการ
อิสระดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้
ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้ มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคา
ขออนุญาตต่อสานักงานทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ
ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่ สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย
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4) ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุร กิ จกับบริ ษัท ฯ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ ว ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้ อ (4) รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ
9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รั บ เงิ นเดื อนประจา หรื อ ถื อหุ้นเกิ นร้ อยละหนึ่ง ของจานวนหุ้น ที่มี สิท ธิ ออกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษั ท อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ และไม่เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
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เดี ยวกัน ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ โดยมี การตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (collective
decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กาหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ในช่วงสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคาขออนุญาตที่ยื่นต่อสานักงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิส ระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บริ การทางวิ ชาชี พเกิ น มูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรื อ (6) ให้ บริ ษั ทฯ ได้ รั บการผ่อนผันข้ อ ห้ ามการมี หรื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จัดให้ มีความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
การให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
อิสระด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ เพียง
พอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
หลัก เกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษั ทหลั กทรั พย์ ไอร่ า จ ากั ด
(มหาชน) (ในส่ วนการสรรหากรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) เรี ยกว่ า
“บริษัท” หรือ “AS”)
คณะกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ซึ่งผ่านการสรรหาโดยคณะ
กรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้บริ ษัทมีขนตอนในการสรรหากรรมการโดยบุ
ั้
คคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการจะต้ องเป็ น
ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคณ
ุ สมบั ติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และได้ รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วทาการคัดเลือกตามข้ อบังคับบริ ษัท
9.2.2.1 คณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อ
หน้ าที่
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลผู้ซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ที่ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า จานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชี ้ขาด
4) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตก
ลงไม่ได้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อบริ ษัท และการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริ ษัท
6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
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9.2.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ
บริ ษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้ สอดคล้ องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
(Audit Committee) และกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
อยูใ่ นวาระคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้ องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคา
ขออนุญาตต่อสานักงานทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ
ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุร กิ จกับ บริ ษัทฯ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ ว ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้ อ (4) รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รั บ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดี ย วกัน ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (collective
decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กาหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท ในช่วงสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคาขออนุญาตที่ยื่นต่อสานักงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มูลค่า ที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรื อ (6) ให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การผ่อ นผัน ข้ อ ห้ า มการมี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่ อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
ที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่ งตังกรรมการอิ
้
สระ
ด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ เพียง
พอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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9.2.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตัง้ คณะกรรมการและผู้บ ริ หารของบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากั ด
(มหาชน) (ในส่ วนการสรรหากรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) เรี ยกว่ า
“บริษัท” หรือ “AF”)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมจะได้ รับการคัด เลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ซึ่งต้ องมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทโดยการคัดเลือกจะดาเนินการดังนี ้
9.2.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา เลือกตัง้ ถอดถอน หรื อพ้ นจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทนันได้
้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัทซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยมีกรรมการที่เป็ นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึง่ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลที่ได้ รั บ คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลาดับ ลงมาเป็ นผู้ได้ รั บ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้
ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน
หนึง่ ในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง
อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
4. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 10 ท่าน โดยเป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ มีจานวน 5
ท่าน ประกอบด้ วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ นายวิวตั น์ คงคาสัยและนาย
วุฒิภมู ิ จุฬางกูร
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9.2.3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ในจานวนนี ้ต้ องมีกรรมการอย่าง
น้ อย 1 ท่านที่เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจหรื อประสบการณ์ด้านบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู้ ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน และได้ รับการรอบรมหรื อเสริ มสร้ างความรู้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่ องที่
เกี่ ย วข้ อ งต่อ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็ น ที่ เ ป็ นอิ ส ระ และก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่ว นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวัน ที่ยื่นคา
ขออนุญาตต่อสานักงานทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ
ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุร กิ จกับ บริ ษัทฯ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ ว ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้ อ (4) รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่า อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
10. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดี ย วกัน ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (collective
decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กาหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัทในช่วงสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคาขออนุญาตที่ยื่นต่อสานักงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มูลค่า ที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรื อ (6) ให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การผ่อ นผัน ข้ อ ห้ า มการมี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
ที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
ด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ เพียง
พอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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9.2.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) และ AIRA International
Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตัง้ คณะกรรมการและผู้บริหารของ AD และ AI
คณะกรรมการของ ADและ AI จะถูกแต่งตังจาก
้ AC ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ ส่วนการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง ของทัง้ AD
และ AI เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษัท AD และ AI โดยผ่านการเห็นชองของ AC ซึง่ เป็ นบริษัทแม่
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9.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9.3.1 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
กรรมการที่มาจากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนราย

ประเภทของผลตอบแทน

ผลตอบแทน
(บาทต่ อครั ง้ )

1
6
1
1
2

ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม

15.000
10,000
5,000
10,000
5,000

ผลตอบแทน
ปี 2557
(บาทต่ อครั ง้ )
18.000
12,000
6,000
12,000
6,000

หมายเหตุ : ในการประชุมสามัญประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิปรับค่าเบี ้ยประชุม

ในปี 2554 และปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ จัดประชุมคณะกรรมการเป็ นจานวนปี ละ 6 ครัง้ ในปี 2556 ได้ จัดประชุม
คณะกรรมการจานวน 10 ครัง้ และในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการจานวน 3 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการ
เข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านและค่าตอบแทนสาหรับกรรมการสาหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และไตรมาส 1 ปี
2557 สรุปได้ ดงั ตาราง
ชื่อ – สกุล

1. ศ.ดร.ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช
2. นายดาริ ตันชีวะวงศ์ *
3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
4. ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสุทธิ
5. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
6. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
7. นายปริ ญญา ไววัฒนา
8. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
9. นายนพพร พิชา
10. นางจิราพร เชมนะสิริ
11. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
12.นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร
13. นายทรงพล บุนนาค *

2554
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
6/6
90,000
4/6
40,000
6/6
30,000
6/6
60,000
5/6
50,000
5/6
50,000
6/6
60,000
5/6
50,000
5/6
50,000
6/6
60,000
6/6
60,000
2/6
10,000

2555
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
6/6
90,000
5/6
50,000
6/6
30,000
6/6
60,000
6/6
60,000
6/6
60,000
6/6
60,000
5/6
50,000
6/6
60,000
6/6
60,000
6/6
60,000
-

2556
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
10/10
150,000
9/10
90,000
10/10
50,000
10/10
100,000
9/10
90,000
8/10
80,000
10/10
100,000
10/10
100,000
9/10
90,000
10/10
100,000
9/10
90,000
4/10
40,000
-

ไตรมาส 1 ปี 2557
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
2/3

30,000

1/3

10,000

3/3

15,000

3/3

30,000

3/3

30,000

2/3

20,000

3/3

30,000

2/3

20,000

1/3

10,000

3/3

30,000

3/3

30,000

2/3

30,000

1/3
10,000
หมายเหตุ 1. นายดาริ ตันชีวะวงศ์ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2554 ให้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตาแหน่งที่วา่ งลง และลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2. นายทรงพล บุนนาค ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2554
3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ได้ รับการแต่งตัง้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จดั การส่วนบัญชีและ
การเงิน) สรุปได้ ดงั ตาราง
ค่ าตอบแทน (ล้ านบาท)
จานวนผู้บริ หาร
1.2.1 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เบี ้ยประกัน
ชีวติ เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ
1.2.2 กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รวม
หมายเหตุ:

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

5
14.57

6
16.03

8
17.45

ไตรมาส 1 ปี
2557
7
3.93

0.57
15.14

0.59
16.62

0.59
18.04

0.18
4.11

ผู้บริหารตามคาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ นามาคิดค่าตอบแทน ได้ แก่
1. นางนลินี งามเครษฐมาศ
2. นายอภิเลิศ หวังสุธรรม
3. นางสาวเนตรทราย นาคสุข
4. นางสาวณัฐพัชร์ ปยุตติณณ์สิริ (ลาออกเดือนกันยายน 2556)
5. นายอภิชาต แสงจันทร์ (ลาออกเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556)
6. นางสาวสิริพร เบญจพรจุลมาส (ลาออกเดือนตุลาคม 2555)
7. นายสุทธิพร ตัณฑิกลุ (เข้ าทางานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556)
8. นายวรกร จึงรุ่งฤทธิ์ (เข้ าทางานเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 / ลาออกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557)
9. นางสาวปั ญจนุช กิจกรองไพบูลย์ (เข้ าทางานเมื่อเดือนตุลาคม 2556)
ส่วนนางสาวนับทอง วนวัฒนาวงศ์ เข้ าเป็ นรองผู้อานวยการ สายกฎหมายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จึงยังไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนสาหรับปี 2556
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.3.2 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (ในส่ วนค่ าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารเรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AS”)
ตาแหน่ ง

จานวนราย

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
กรรมการที่มาจากผู้บริ หารของบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1
2
3
1
2

ประเภทของ
ผลตอบแทน
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม

ผลตอบแทน
(บาทต่ อครั ง้ )
30.000
20,000
10,000
20,000
10,000

ในปี 2554 และปี 2555 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการเป็ นจานวน 4 ครัง้ และ 5 ครัง้ ตามลาดับ ในปี 2556 ได้
จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 5 ครัง้ ในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 1 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านและค่าตอบแทนสาหรับกรรมการสาหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
และไตรมาส 1 ปี 2557 สรุปได้ ดังตาราง
ชื่อ – สกุล

1. ศ.ดร.ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
4. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
5. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
6. นายนคร คลศรี ชยั
7. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
8. นายนพพร พิชา
9. นางจิราพร เชมนะสิริ
10. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ

2554
สถิตกิ าร
เข้ าร่ วม
ประชุม
(ครัง้ )

ค่ าตอบ
แทนรวม
(บาท)

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

120,000
40,000
80,000
40,000
40,000
80,000
80,000
80,000
80,000

2555
สถิตกิ าร
เข้ า
ค่ าตอบ
ร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
5/5
150,000
4/5
40,000
5/5
100,000
5/5
50,000
5/5
50,000
5/5
100,000
5/5
100,000
5/5
100,000
5/5
100,000

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 65

ปี 2556
สถิตกิ าร
เข้ าร่ วม
ประชุม
(ครัง้ )

ค่ าตอบ
แทนรวม
(บาท)

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

150,000
50,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000

ไตรมาส 1 ปี 2557
สถิตกิ าร
เข้ าร่ วม
ประชุม
(ครัง้ )

ค่ าตอบ
แทนรวม
(บาท)

-/1

-

1/1

10,000

1/1

20,000

1/1

10,000

1/1

10,000

1/1

20,000

-/1

-

1/1

20,000

1/1

20,000

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน) สรุปได้ ดงั ตาราง
ค่ าตอบแทน (ล้ านบาท)
จานวนผู้บริ หาร
1.2.3 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เบี ้ย
ประกันชีวติ เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ
1.2.4 กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รวม

ปี 2554
11
22.31

ปี 2555
5
13.85

ปี 2556
5
20.72

ไตรมาส 1 ปี 2557

1.02
23.33

0.52
14.37

0.75
21.47

0.19
4.09

หมายเหตุ: ผู้บริหารตามคาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ นามาคิดค่าตอบแทน ปี 2555 และ 2556 ได้ แก่

1.
2.
3.
4.
5.

ปี 2555
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
นายนคร คลศรี ชยั
นายทรงพล บุนนาค
นายทรงยศ กุลวิเชียร
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์

ปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557
1. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
2. นายนคร คลศรี ชยั
3. นายทรงพล บุนนาค
4. นายสลากุล ประเสริ ฐดี
5. นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
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5
3.90

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.3.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (ในส่ วนค่ าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AF”)
ค่าตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา กาหนด
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้ อย่างชัดเจนและมีความโปร่ งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบได้ กับธุรกิจประเภท
เดียวกัน ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ค่าตอบแทนกรรมการจะอยูใ่ นรูปของเบี ้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในรู ปของ
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร มีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ชื่อ - นามสกุล
1. นายชัชวาล
พรรณลาภ
2. นายคุณากร
เมฆใจดี
3. นายสุวฒ
ั น์
เหล่าภราดรชัย
4. นายพูนศักดิ์
เธียไพรัตน์
5. นายวิวฒ
ั น์
คงคาสัย
6. นางลดาวัลย์
ธนะธนิต

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการบริษัท
2554 2555 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ
2554 2555 2556

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
2554
2555
2556

คณะกรรมการสรรหา
2554 2555 2556

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
2554
2555
2556

2555

2556

2554

2555

2556

-

180,000

200,000

180,000

380,000

325,000

330,000

-

-

100,000

120,000

105,000

215,000

195,000

195,000

-

-

-

100,000

120,000

105,000

295,000

255,000

270,000

-

-

-

100,000

120,000

105,000

295,000

280,000

285,000

-

-

-

-

100,000

120,000

105,000

100,000

120,000

142,500

-

-

-

-

-

120,000

160,000

140,000

390,000

415,000

395,000

-

-

-

-

-

100,000

140,000

130,000

315,000

325,000

355,000

-

-

-

100,000

120,000

105,000

240,000

205,000

210,000

175,000 125,000 150,000 25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

105,000 75,000 90,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

105,000 60,000 75,000 90,000 60,000 60,000

-

-

-

-

15,000 30,000

105,000 75,000 75,000 90,000 75,000 75,000

-

-

-

-

10,000 30,000

-

-

-

-

-

180,000

-

กรรมการ / กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการ/
ประธาน
กรรมการบริ หาร
7. นางจันทิมา
กรรมการ/
สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
8. นางนลินี
กรรมการ/
งามเศรษฐมาศ กรรมการบริ หาร
9. นายวุฒิภมู ิ
กรรมการ/
จุฬางกูร
กรรมการบริ หาร
10. นายวิศิษฐ์
กรรมการ/ที่ปรึ กษา
วงศ์รวมลาภ
คณะกรรมการสินเชื่อ

-

-

37,500

-

-

-

90,000 60,000 75,000

-

-

-

180,000 195,000

รวมค่ าตอบแทน

2554

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

-

บาเหน็จกรรมการ

90,000 60,000 75,000 125,000 125,000 150,000

-

-

-

-

90,000 75,000 75,000

-

-

-

-

-

-

-

60,000 60,000 60,000

-

-

-

90,000

-

-

-

-

-

-

90,000

120,000

105,000

270,000

300,000

255,000

60,000 75,000 60,000

-

-

-

-

-

-

-

40,000

135,000

90,000

90,000

120,000

105,000

190,000

330,000

270,000

120,000 120,000
-

-

10,000 30,000
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
11 นางนภาภรณ์
ลัญฉน์ดี

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการบริษัท
2554 2555 2556

กรรมการบริ หาร

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบ
2554 2555 2556
-

-

-

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
2554
2555
2556
-

-

คณะกรรมการสรรหา
2554 2555 2556

40,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
2554
2555
2556

-

บาเหน็จกรรมการ
2554

2555

-

รวมค่ าตอบแทน
2556

2554

2555

105,000

รวมทัง้ สิน้

40,000
2,747,500

- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: บาท)

เบีย้ ประชุม
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

1. นายชัชวาล พรรณลาภ
ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ
2. นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการ
3. นายสุวฒ
ั น์ เหล่าภราดรชัย กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
5. นายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย
กรรมการ
6. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
7. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ/กรรมการบริ หาร

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหา
สินเชื่อ
ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี
2557
2557
2557
2557
2557
25,000
45,000
-

บาเหน็จ
รวม
กรรมการ ค่ าตอบแทน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 1
1 ปี 2557
ปี 2557
25,000
45,000

15,000

-

-

-

-

-

15,000

30,000

30,000

-

10,000

-

-

70,000

22,500
45,000

-

45,000

-

-

-

22,500
90,000

45,000

50,000

-

-

-

-

95,000

45,000

-

-

10,000

-

-

55,000
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2556

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เบีย้ ประชุม
ชื่อ - นามสกุล

9. นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร
10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
11 นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี
รวมทัง้ สิน้

ตาแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริ หาร

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหา
สินเชื่อ
ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี
2557
2557
2557
2557
2557
45,000
30,000
45,000
20,000
30,000
-
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บาเหน็จ
รวม
กรรมการ ค่ าตอบแทน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 1
1 ปี 2557
ปี 2557
75,000
65,000
30,000
587,000

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- ค่าตอบแทนรวม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของคณะผู้บริ หาร ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ
ไตรมาส 1 ปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ประเภทค่ าตอบแทน
จานวนผู้บริหาร
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
สวัสดิการอื่น ๆ
รวม

2554
7
13.27
0.81
0.77
14.85
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2555
7
15.72
1.01
2.26
19.00

จานวนเงิน
2556
8
18.52
1.17
1.24
20.93

ไตรมาส 1 ปี 2557
8
4.74
0.31
0.34
5.39

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.3.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (มหาชน) (ในส่ วนค่ าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AD”)
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
กรรมการที่มาจากผู้บริ หารของบริ ษัท

จานวนราย

ประเภทของผลตอบแทน

1
4
1

ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม

ผลตอบแทน
(บาทต่ อครั ง้ )
15.000
10,000
5,000

ในปี 2554 และปี 2555 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการเป็ นจานวนปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2556 บริ ษัทจัดประชุมคณะ
กรรรมการบริ ษัท จานวน 6 ครัง้ และในไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษัทจัดประชุมคณะกรรรมการบริ ษัท จานวน 1 ครั ง้ โดยมี
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านและค่าตอบแทนสาหรับกรรมการสาหรับปี 2554 ปี 2555 และปี
2556 สรุปได้ ดงั ตาราง

ชื่อ – สกุล

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

น.พ.พรเทพ เปรมโยธิน
นายธีระ วิภชู นิน
รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายกาพล ชิรวานิช
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต

หมายเหตุ

2554
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
2/4
30,000
1/4
15,000
4/4
40,000
4/4
40,000
4/4
40,000
4/4
40,000
4/4
40,000
-

2555
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
4/4
60,000
4/4
40,000
3/4
30,000
4/4
40,000
3/4
30,000
4/4
40,000
3/4
15,000

ปี 2556
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
6/6
60,000
6/6
60,000
5/6
50,000
5/6
75,000
6/6
60,000
6/6
30,000

ไตรมาส 1 ปี 2557
สถิตกิ าร
ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทนรวม
ประชุม
(บาท)
(ครัง้ )
1/1
10,000
1/1
10,000
1/1
10,000
1/1
15,000
1/1
5,000

1. น.พ.พรเทพ เปรมโยธิน ลาออกจากการเป็ นประธานและกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554
2. นายธีระ วิภชู นิน ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554
3. นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
4. นายธีระ วิภชู นิน ลาออกจากการเป็ นประธานบริษัท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 แต่ยงั คงตาแหน่งกรรมการบริษัท
5. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ให้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
6. นายกาพล ชิรวานิช ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 72

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด จ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จดั การส่วนบัญชี
และการเงิน) สรุปได้ ดงั ตาราง
ค่ าตอบแทน (ล้ านบาท)
จานวนผู้บริ หาร
1.2.5 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เบี ้ยประกัน
ชีวติ เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ
1.2.6 กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รวม

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

4
2.38

4
4.18

4
5.11

0.07

0.20

2.45

4.38

0.23
5.34
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ไตรมาส 1 ปี
2557
4
1.52
0.07
1.59

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.3.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
- ยังไม่มกี ารกาหนดค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) กรรมการบริ ษัท
1.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd. (ในส่ วนค่ าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd. เรียกว่ า “บริษัท” หรือ
“AI”)
ตาแหน่ ง

จานวนราย

ประเภทของผลตอบแทน

1

ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
กรรมการที่มาจากผู้บริ หารของบริ ษัท

1
1

ผลตอบแทน
(บาทต่ อครั ง้ )
-

ในปี 2556 ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการจานวน 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
และค่าตอบแทนสาหรับกรรมการในปี 2556 สรุปได้ ดงั ตาราง

ชื่อ – สกุล

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
2. Mr. Shingo Wakiyama
3. นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต

2554
สถิตกิ าร ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทน
ประชุม
รวม
(ครัง้ )
(บาท)
-

2555
สถิตกิ าร ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทน
ประชุม
รวม
(ครัง้ )
(บาท)
-

ปี 2556
สถิตกิ าร ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทน
ประชุม
รวม
(ครัง้ )
(บาท)
3/3
3/3
0/3
-

ไตรมาส 1 ปี 2557
สถิตกิ าร ค่ าตอบ
เข้ าร่ วม
แทน
ประชุม
รวม
(ครัง้ )
(บาท)
1/1

-

1/1

-

0/1

-

1.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
AIRA International Advisory Pte.Ltd. จ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จดั การส่วน
บัญชีและการเงิน) สรุปได้ ดงั ตาราง
ค่ าตอบแทน (ล้ านบาท)

ปี 2554

จานวนผู้บริ หาร
1.2.7 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เบี ้ย
ประกันชีวติ เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ
1.2.8 กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ปี 2555

-

-

-

-

รวม
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ปี 2556
1
162,101.25
ดอลลาร์ สิงคโปร์
162,101.2
ดอลลาร์
สิงคโปร์

ไตรมาส 1 ปี
2557
2
75,976.25
ดอลลาร์ สิงคโปร์
75,976.25
ดอลลาร์
สิงคโปร์

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.4 การกากับดูแลกิจการ
9.4.1 การกากับดูแลกิจการบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)
คณะกรรมการบริ ษั ท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญ กับการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี ในฐานะ
เครื่ องมือการบริ หารจัดการ เพื่อส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และสร้ างความเชื่อมัน่ ความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มี
ส่วนได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทาหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและแนวปฏิบตั ิที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทาง
การปฏิบตั ิในระดับสากล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ และยังมุง่ เน้ นการส่งเสริ ม
ให้ บริ ษัทฯ พัฒนาและยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ สูร่ ะดับสากล รวมทังดู
้ แลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุก
กลุม่ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดต่างๆ ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้ าของบริ ษัทฯ เช่น สิทธิในการซื ้อขาย หรื อโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไร
จากบริ ษัทฯ สิทธิ ในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัท ฯอย่างเพียงพอ สิทธิ ต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท ฯ เช่น การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
เป็ นต้ น
นอกจากสิทธิ ในการออกเสียงแล้ ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ปี
2556 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นจานวน 49,867,685.76 บาท และกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัท ฯ ยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอานาย
ความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ ว มประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ ามาที่ www.aira.co.th หรื อโทรสาร 02-684-8980
4. ในการประชุมบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามหรื อแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็น
ต่า งๆ อย่า งเท่า เที ย มกัน โดยในการประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น ปี 2556 กรรมการบริ ษั ท ฯ และผู้บริ ห ารให้
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ความสาคัญในการเข้ าร่วมประชุมอย่างครบถ้ วน เพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทังมี
้ การบันทึกประเด็น
ซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลังการประชุมแล้ วเสร็ จบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 14 วัน โดยแสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่กากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขัน้ พื ้นฐานอย่างเท่าเทียมกับ
ทุกรายในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั ลงทุนมีความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัท ฯ ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัท ฯ ได้ จัดส่งไปพร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุม
2. ในการประชุม ประธานที่ประชุมแจ้ งข้ อมูลสาคัญให้ ผ้ ูถือหุ้น ทราบก่อนที่จะเริ่ มดาเนินการประชุม ได้ แ ก่
แนะนากรรมการ ผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมประชุม แจ้ งจานวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่
เข้ าร่วมประชุม
3. การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตามลาดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนัง สือนัดประชุม หรื อแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็ นการริ ดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ หรื อผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัท ฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มให้ มีความร่วมมือระหว่างบริ ษัทและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ แก่บริ ษัทตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษัทฯ ในระยะยาว รวมทังการด
้
าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน : บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานบริ ษัท ฯ ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ
จึงมุง่ ให้ การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ฯ
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ จัดอบรมต่างๆ ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ โดยได้ จัดอบรม
หลัก สูต รต่ า งๆ ที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บัติ ง าน และเพิ่ ม พู น ความรู้ และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ สิทธิ พนักงานงานในการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของ “กองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานของ
บริ ษัท” ได้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทฯ สมทบให้ ในอัตราเดียวกัน
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บริ ษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางานให้ มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื ้อต่อ
การทางาน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยการจัดให้ มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่
พร้ อมนี ้ บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็ น
ทีม
คูแ่ ข่ง
บริ ษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมโดยรั กษาบรรทัดฐานของข้ อพึง
ปฏิบตั ิในการแข่งขัน
ลูกค้ า : บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะตอบสนองและให้ บริ การที่ดี เพื่อสร้ างความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ให้ กบั
ลูกค้ า บริ ษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรักษาความลับ
ของลูกค้ า และมีแผนในการจัดทาระบบในการรับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
เหล่านี ้ได้ รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้
้
อมูลทางการเงิน
และข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สาคัญที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า ในปั จจุบนั การ
เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางแว็บไซต์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงได้ จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริ ษัท ไว้ ในแว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ (www.aira.co.th)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชี ที่ เ หมาะสมและถื อปฏิบัติอ ย่า งสม่า เสมอ รวมทัง้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่า งเพีย งพอในงบการเงิ น ทัง้ นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามที่บริ ษัทฯ มีแผนในการจัดตังหน่
้ วยงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือ
หุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง แต่การดาเนินการยังไม่แล้ วเสร็ จ คาดว่าการจัดตังหน่
้ วยงานด้ านผู้ลงทุน
สัมพันธ์จะแล้ วเสร็ จก่อนสิ ้นไตรมาสสองปี 2557
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการบริ ษัทฯ จานวน 12 คน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร 5 คน และกรรมการที่มีตาแหน่งผู้บริ หาร 1 คน ซึง่ มีสดั ส่วนและจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริ ษัทฯ
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โดยกรรมการแต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั
บริ ษัทฯ โดยมีโครงสร้ าง ดังนี ้
 ประธานกรรมการบริ ษัทฯ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน
 มีกรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต.
 กรรมการจานวน 12 ท่าน ได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตร DAP และ DCP จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (Thai Institute of Director Association : IOD )
 บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีเลขานุการบริ ษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎระเบียบต่างๆ ที่กรรมการต้ องทราบ
รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ นางสาวเนตรทราย นาคสุข
ผู้อานวยการอาวุโส สานักเลขานุการบริ ษัทฯ ซึง่ ผ่านหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และ
หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ทาหน้ าที่
เป็ นเลขานุการบริ ษัทฯ
 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ โดยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ อย่างชัดเจนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษัทฯ นันให้
้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ ให้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือก
เข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทฯ กับผู้บริ หารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผู้บริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัท ฯ ในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ประธานกรรมการบริ ษัท ฯ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่อให้
ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นาซึ่ง
เป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีมติ
เห็นชอบให้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ทาหน้ าที่ดูแลการดาเนินกิจการตามบทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการลงทุน
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557คณะกรรมการลงทุนของบริ ษั ท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้ ว ย
กรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานกรรมการลงทุน
2. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
กรรมการลงทุน
3. นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการลงทุน
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการลงทุน
ในปี 2556 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน
ให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด จัดทาแผนการลงทุนประจาปี ตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการลงทุน
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมี
รายนาม ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครัง้ ทาหน้ าที่ในการพิจารณาสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูง และจัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
กรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
กรรมการบรรษัทภิบาล
ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการตามบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ แก่ กรรมการและพนักงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้ มีมติเห็นชอบแต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อทาหน้ าที่ในการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรร
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้ วยกรรมการ 3
ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
2. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
3. ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
และเลขานุการคณะกรรมการ
ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 3 ครัง้
เพื่อทาหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้ มีการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2555 และสาหรับปี 2556 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 6/2555 เมื่ อ วัน ที่ 21 ธั น วาคม 2555 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทาหน้ าที่ในการกลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของ
บริ ษัทฯ ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และทาหน้ าที่ในการรายงานการดาเนินงานและสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัท ฯ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติแต่งตังองค์
้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้ วย
o กรรมการของ บมจ. ไอร่ า แคปปิ ตอล 1 ท่า น ได้ แ ก่ นายปริ ญ ญา ไววัฒ นา ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยมอบหมายให้ นายอภิเลิศ หวังสุธรรม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง
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o ตัวแทนจากฝ่ ายบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทในเครื อ ร่วมเป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งของบริ ษั ท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประกอบด้ วยกรรมการ 2 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายปริ ญญา ไววัฒนา
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ในปี 2556 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ ทาหน้ าที่ในการกาหนดแนวทางการ
บริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง รวมทังทบทวนแผนการ
้
บริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทในเครื อ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาจัดทานโยบายและพิจารณาปรับปรุงเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี ้
 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น แบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมตั ิแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ใช้ เป็ นแนวทางในการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
 พิจารณานโยบายการทารายการระหว่างกันของบริ ษัท ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัตินโยบายรายการระหว่า งกันของบริ ษัท ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย
 พิจารณาทบทวนและปรั บปรุ งคู่มือปฏิบัติงานด้ านการลงทุน (Investment Operation Manual) และ
Investment Guideline โดยได้ มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2556
 พิจารณานโยบายการควบคุมและกากับกิจการที่บริ ษัท ฯ เข้ าลงทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่
6/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ินโยบายการควบคุมและกากับกิจการที่บริ ษัท ฯ เข้ าลงทุน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลการดาเนินการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ขอบเขต อ านาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มเติมขอบเขต อานาจ
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการควบคุมและกากับ
กิจการที่บริ ษัทฯ เข้ าลงทุน
 พิจารณาปรับปรุงคูม่ ืออานาจดาเนินการของบริ ษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ ปรั บปรุ งคู่มืออานาจดาเนินการของบริ ษัท ฯ เพื่อกระจายอานาจและความ
รั บผิดชอบในการตัดสินใจและการสัง่ การตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย และให้ การปฏิบัติงานเป็ นไปตาม
ขันตอนอย่
้
างมีระบบ
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พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้ อ 1. ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯ เป็ น
เจ้ าของหุ้น หรื อรับจานาหุ้นของบริ ษัท ฯ เอง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 66/1 ที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ สามารถซื ้อหุ้นคืนได้ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯว่าด้ วยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนกาหนดว่า เมื่อบริ ษัท ฯ จดทะเบียนซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ คืน
และจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน ให้ การซื ้อหุ้นคืน (ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้ นการซื ้อหุ้นที่มีจานวนไม่เกินร้ อยละ 10% ของทุนชาระแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีอานาจพิจารณา
อนุมตั ิการซื ้อหุ้นดังกล่าวได้ ดังนัน้ หากบริ ษัทฯ ประสงค์จะซื ้อหุ้นคืนตามข้ อ 11 ทัง้ (1) และ (2) บริ ษัทฯ อาจ
กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทฯ ให้ ชดั เจนได้

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิ น โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุม
ร่วมกันเพื่อนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญทังข้
้ อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบน
พื ้นฐานของข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และสม่าเสมอด้ วย
3. การประชุมคณะกรรมการ
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. ศ.ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช
2. นายดาริ ตันชีวะวงศ์*
3. นายนพพร พิชา
4. นางจิราพร เชมนะสิริ
5. ร.ศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
7. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
8. ม.ร.วเกษมวิสทุ ธิ์ วิสุทธิ
9. นายปริ ญญา ไววัฒนา
10. ร.ศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
11. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
12. นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร**
13. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ***

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ
ตรวจสอบ
10/10
9/10
9/10
10/10
9/10
10/10
9/10
10/10
10/10
10/10
8/10
4/10
-

4/4
4/4
4/4
-

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 82

คณะกรรม
การลงทุน
4/4
4/4
4/4
3/4

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหา/กาหนด
บรรษัทภิบาล
ESOP
ค่าตอบแทน
5/5
3/3
5/5
5/5
4/4
3/3
4/4
4/4
-
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รายชื่อกรรมการ
14. นายทวีฉัตร จุฬางกูร ****
15. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ *****

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ
ตรวจสอบ
-

-

คณะกรรม
การลงทุน
-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหา/กาหนด
บรรษัทภิบาล
ESOP
ค่าตอบแทน
3/3
3/3

หมายเหตุ
*
**
***
****
*****

นายดาริ ตันชีวะวงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2557
นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร (ที่ปรึกษาบริษัทฯ)
ดารงตาแหน่งกรรมการ ESOP เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ (ที่ปรึกษาบริษัทฯ) ดารงตาแหน่งกรรมการ ESOP เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ตารางการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในไตรมาส 1/2557 (AC)
คณะกรรมการ คณะ คณะกรรม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ สรรหา/ก
าหนด กรรมการ การความ
รายชื่อกรรมการ
บริ ษัทฯ
ตรวจสอบ การลงทุน บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน
ESOP
เสี่ยง
1. ศ.ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช
2/3
2. นายดาริ ตันชีวะวงศ์*
1/3
1/1
1/1
3. นายนพพร พิชา
1/3
1/1
4. นางจิราพร เชมนะสิริ
3/3
1/1
1/1
5. ร.ศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
3/3
1/1
6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
3/3
2/2
7. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
3/3
2/2
1/1
8. ม.ร.วเกษมวิสทุ ธิ์ วิสุทธิ
3/3
2/2
9. นายปริ ญญา ไววัฒนา
3/3
2/2
2/2
1/1
10. ร.ศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
2/3
2/2
1/1
11. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
2/3
12. นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร**
2/3
13. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ***
1/2
14. นายทวีฉัตร จุฬางกูร ****
15. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ *****
-

ประธานกรรมการบริ ษัท ฯ และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารจะร่ วมกันกาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ และเลขานุการบริ ษัท ฯ นาส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม
เว้ นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ วเพื่อใช้
ในการอ้ างอิงและสามารถตรวจสอบได้
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ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่งทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียด
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจะได้
้
รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึง่ มีเสียง
หนึง่ เสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันถ้
้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
4. ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่กาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ และสอดคล้ องกับธุรกิจ /อุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริ หารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่
ในรูปของเบี ้ยประชุมและค่าบาเหน็จกรรมการ
ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม รวมทังสิ
้ ้น 1,015,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามตาราง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการลงทุน
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่
กรรมการและพนักงาน
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

จานวน
12*
3
4
3
3
4

ค่าเบี ้ยประชุมปี 2555 (บาท)
640,000.00
80,000.00
100,000.00
40,000.00
80,000.00
75,000.00

5

-

ค่าบาเหน็จปี 2555 (บาท)
1,100,000.00

ในปี 2556 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าเบี ้ยประชุม รวมทังสิ
้ ้น 1,447,500 บาท โดยแยกเป็ น 6 คณะ ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
จานวน
ค่าเบี ้ยประชุม (บาท)
ค่าบาเหน็จ (บาท)
12
1,440,000.00
- คณะกรรมการบริ ษัท
1,080,000.00
3
- คณะกรรมการตรวจสอบ
80,000.00
4
- คณะกรรมการลงทุน
67,500.00
3
80,000.00
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3
100,000.00
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
5
40,000.00
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
หมายเหตุ: *มีกรรมการเพิ่ม 1 ท่านในปี 2556 และ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ มีกรรมการบริ ษัทฯ จานวน 11 คน
เนื่องจากนายดาริ ตันชีวะวงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ จัดทาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ นาผลการ
ประเมินไปรายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทราบ วัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ มี การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี และเป็ นการทบทวน ประมวลข้ อคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้ องใน
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริ หาร เป็ นต้ น
เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการ
จะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนาลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จานวน 11 คน ได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
The role of Chairman Program (RCP)
Board Performance Evaluation
Audit Committee Program (ACP)
Role of the Compenstion Committee (RCC)
Advance Audit Committee Program
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Monitoring the Quality of Financial Report
Finance for Director

จานวนกรรมการ
ที่ผ่านการอบรม
6
7
4
1
4
1
1
1
1
1

สาหรับกรรมการที่มีความประสงค์จะเข้ ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทางบริ ษัท ฯ มีนโยบายในการ
ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมในหลักสูตร
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9.4.2 การกากับดูแลกิจการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (ในส่ วนการกากับดูแลกิจการของบริษัท
หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AS”)
คณะกรรมการบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่ องที่กฎหมายได้
กาหนดให้ ต้องปฏิบตั ไั ว้ ชดั เจนอยูแ่ ล้ ว และได้ มีการประกาศให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 โดย
จัดให้ มีโครงสร้ างที่มีความสอดคล้ องและสัมพันธ์ กนั ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญ เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขัน นาไปสูก่ ารดาเนินธุรกิจที่มีการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี ้ได้ ให้ ความสาคัญกับการมีระบบบริ หารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ าย นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์ และ
ในฐานะเจ้ าของบริ ษัท เช่น สิทธิในการซื ้อขาย หรื อโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจาก
บริ ษัท สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการร่ ว มตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ ของบริ ษั ท เช่น การแต่งตัง้ หรื อ ถอดถอนกรรมการ การแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี เป็ นต้ น
นอกจากสิทธิในการออกเสียงแล้ ว ผู้ถือหุ้นยังมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอานายความ
สะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่ า งๆ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นและนายทะเบี ย นทราบไม่ น้ อยกว่ า 7 วั น ก่ อ นการประชุ ม โดยมี ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
2. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้น ไม่สามารถเข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ ามาที่ airacenter@aira.co.th หรื อโทรสาร 02-1605400
4. ในการประชุมบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามหรื อแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ นีใ้ นการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบ
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คาถามในที่ประชุม รวมทังมี
้ การบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลังการประชุมแล้ วเสร็ จบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุม โดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ได้ รับสิทธิ ในการปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่ มการประชุมประธานจะแจ้ งข้ อมูลสาคัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่ มดาเนินการประชุม ได้ แก่
การแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมโดยแจ้ งจานวน/สัดส่วน
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุม
การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษั ทตามลาดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
ประธานในที่ประชุมได้ จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม พร้ อมทัง้
ได้ บนั ทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุม
บริ ษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึง่ เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกาหนดให้ นโยบายควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน
เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ ามนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้บริ หาร ซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และสานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นต้ น
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
ลูกค้ า :
บริ ษัทให้ ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า รักษาความลับของลูกค้ า มีการกาหนดช่องทางในการรับข้ อ
ร้ องเรี ยนจากลูกค้ า และมีคณะกรรมการพิจารณารับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า เพื่อดาเนินการให้ กับลูกค้ า
โดยเร็ วที่สดุ นอกจากนี ้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 บริ ษัทยังได้ เข้ าร่วมโครงการกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามหลัก “SMALL CLAIMS COURT” เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งให้ ลกู ค้ าได้ รับความ
สะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรมอีกด้ วย
ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตใน
มูลค่าของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทังการด
้
าเนินการโดยเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส เท่าเทียมกัน และเชื่อถือ
ได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน : บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานบริ ษัท ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของบริ ษัท บริ ษัทจึงมุ่งให้
การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริ ษั ทโดยส่งเสริ มให้
พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ เพื่อความก้ าวหน้ าในการทางาน ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็ นทีม และเสริ มสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 87

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
คูแ่ ข่ง :

บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและปฏิบตั ิตาม
ข้ อ ตกลง กฎเกณฑ์ ของสมาคมบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส ทังรายงานข้
้
อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูลอื่น
ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน รวมทังการเผยแพร่
้
ข้อมูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทาง website ของบริ ษัท คือ www.aira.co.th
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการ เงิ นที่
ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชี ที่เ หมาะสมและถื อปฏิบัติอ ย่า งสม่า เสมอ รวมทัง้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่า งเพีย งพอในงบการเงิ น ทัง้ นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึง่ มีความรู้ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ใน ปี 2556โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจากภายนอกที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 6 ท่าน
ในจานวนนี ้มีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และมีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน ซึ่งจะทาให้ เกิดการถ่วงดุลใน
การออกเสียงในการพิจ ารณาเรื่ องต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ หมดเป็ น
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ทาหน้ าที่สอบทานการบริ หารงานของบริ ษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้
ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไร
ก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
บริ ษั ท ได้ แ บ่ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท กับ ผู้บ ริ ห ารอย่า งชัด เจน โดย
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผู้บริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ประธานกรรมการบริ ษัท และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ได้ บคุ คลที่
มีความเหมาะสมที่สดุ
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2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท
ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นาซึ่งเป็ นที่ยอมรั บ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
กากับดูแลการปฏิบัติง านของบริ ษั ทให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ บัง คับ และมติข องที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น เพื่ อ
ประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์อญ
ั ชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาววราวัลย์ วัฒนเทศานันท์ เป็ นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทาหน้ าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ให้ มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอรับการ
แต่งตังจากที
้
่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯลฯ
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ทาหน้ าที่ดูแลการดาเนินกิจการตามบทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้ าที่ติดตามและดูแลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท ได้ แก่ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันการจัดจาหน่าย คณะอนุกรรมการลงทุน
เพื่อบัญชีบริ ษัท คณะอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะอนุกรรมการลงทุนเพื่อบัญชีลกู ค้ า คณะอนุกรรมการจัดซื ้อจัด
จ้ าง คณะอนุกรรมการตรวจสอบสัญญา และคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและข้ อร้ องเรี ยน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะ
เรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึง่ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้ าที่ตามที่ได้ กาหนด
ไว้ ในอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
ใน ปี 2556 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาปรับปรุงเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการ ดังนี ้
1. เรื่ องปรับปรุงโครงสร้ างคณะอนุกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ปรับปรุงโครงสร้ างคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กรใหม่ของบริ ษัท
และการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เรื่ อง คูม่ ืออานาจดาเนินการของบริ ษัท (ฉบับปรังปรุงปี 2556) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทใช้ คมู่ ืออานาจดาเนินการของบริ ษัท(ฉบับปรับปรุง ปี 2556)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กรใหม่ของบริ ษัท และให้ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน ในการนี ้ให้
ยกเลิกคูม่ ืออานาจดาเนินการของบริ ษัท (ฉบับปรับปรุงปี 2553)
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3. เรื่ อง โครงสร้ างองค์กรบริ ษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้ มี
มติอนุมตั ิให้ บริ ษัทปรับโครงสร้ างองค์กรใหม่ของบริ ษัท ในสายงานธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อให้
สอดคล้ องต่อการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัท
4. เรื่ อง มาตราการป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในเรื่ องการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารไขว้ ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทกาหนดมาตราการ
ป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในเรื่ องการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารไขว้
5. เรื่ อง ระเบียบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าของพนักงาน (ฉบับปรั บปรุ ง ) ตามที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิปรับปรุ งระเบียบการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของพนักงาน โดยให้ ยกเลิกประกาศที่ สก.2008/2552 เรื่ อง
ระเบียบการซื ้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของพนักงาน
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิ น โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุม
ร่วมกันเพื่อนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ น้ ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญทังข้
้ อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื ้นฐาน
ของข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และสม่าเสมอด้ วย
3. การประชุมคณะกรรมการ
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2555 และปี 2556
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศษิ ฐวานิช
นายนพพร พิชา
นางจิราพร เชมนะสิริ
รองศาสตราจารย์อญ
ั ชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
นายนคร คลศรี ชยั

คณะกรรมการ
บริ ษัท
ปี 2555
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
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ตรวจสอบ
บริ ษัท
ปี 2555
ปี 2556
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2556
4/4
4/4
4/4
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ตารางการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในไตรมาส 1/2557 (AS)
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.

ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศษิ ฐวานิช

-/1

-

2.
3.
4.
5.

นายนพพร พิชา
นางจิราพร เชมนะสิริ
รองศาสตราจารย์อญ
ั ชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

-/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

6.

นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์

1/1

7.

นางนลินี งามเศรษฐมาศ

1/1

8.

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์

1/1

9.

นายนคร คลศรี ชยั

1/1

-

ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมด้ วยเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์ เพิ่ม เติมในฐานะผู้ที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ จะได้ รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้ สามารถนาไปปฏิ บัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือ มติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึง่ เสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันถ้
้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้ อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการตรวจสอบ และผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่
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9.4.3 การกากับดูแลกิจการบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (ในส่ วนการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AF”)
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี เ จตนารมณ์ ที่ มุ่ง มั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ น โยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) โดยนาหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิ จการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็ นปั จจัยในการเสริ มสร้ างองค์ กรให้ มีระบบบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพ และเป็ น
พื ้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนโดยในปี 2555 บริ ษัทได้ รับการประเมินการกากับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อยูใ่ นระดับ 4 ดาว ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และนับตังแต่
้ แปลงสภาพเป็ น บริ ษัท ธน
มิตร แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตังแต่
้ ปลายปี 2547 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมหลักการเรื่ องโครงสร้ างการกากับดูแล ซึง่ รวมถึงบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย การประชุมผู้ถือหุ้น จริ ยธรรมทางธุรกิจสาหรับคณะกรรมการ การป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในปี 2555 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
 บริ ษัทตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นเจ้ าของบริ ษัท สิง่ ที่จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นไว้ วางใจ และมัน่ ใจในการลงทุนกับ
ธุรกิจของบริ ษัท ก็คือการมีนโยบายหรื อการดาเนินการที่รักษาสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับอย่างเป็ นธรรม
ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อกว่านัน้ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ เป็ น
ที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอยู่เสมอว่าเป็ นกิจการที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการดาเนิน
ดังนี ้
(1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ในปี 2556 บริ ษัทได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ห้ องจามจุรี 1 ชัน้ เอ็ม โรงแรมปทุมวันป
ริ น้ เซส แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมรวม 9 ท่าน รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ซึง่ ในการประชุมประธานกรรมการได้ ดาเนินการประชุมอย่างครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด และผลประชุมมีมติอนุมตั ิใน
ทุกวาระ
(2) การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ า
บริ ษัท ได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม /ข้ อมูลประกอบที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ/รายงานการประชุมที่ผา่ นมามีรายละเอียดครบถ้ วน/รายงานประจาปี พร้ อมทังเอกสาร
้
ประกอบการประชุม/หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีใช้ ไว้ ชดั เจน โดยจัดส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบล่วงหน้ ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ ทาการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ รายวันติดต่อกัน
ต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าเพียงพอสาหรับการเตรี ยมตัวก่อนมาเข้ า
ร่วมประชุม
 ทังนี
้ ้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ นาข้ อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิ ดเผยในเว็บไซต์ ของบริ ษัทที่
www.airafactoring.co.th ล่วงหน้ าก่ อนวันประชุม 30 วัน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ มีเวลาใน
การศึกษาข้ อมูลอย่างละเอียดและเป็ นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ จดั ทาหนังสือ
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มอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดก็
ได้ พร้ อมกับเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นผู้รับมอบฉันทะในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้ ด้วยตนเองไว้ บนเว็บไซท์อีกด้ วย
(3) การอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้ วยการจัดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่คอยดูแล ต้ อนรับ และให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอ โดยวันประชุม บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนได้
ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาล่วงหน้ าก่ อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ ห าร ผู้
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และที่ปรึ กษากฎหมาย ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบความถูกต้ องของการมอบฉันทะ การนับองค์
ประชุม การไม่ลงคะแนนเสียงของผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระต่าง ๆ และดูแลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตลอด
การประชุมด้ วย
(4) การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง้ ประธานที่ประชุมและ/หรื อเลขานุการบริ ษัทซึ่งประธานมอบหมายจะชีแ้ จง
กติกาทัง้ ทังหมดรวมถึ
้
งวิธีนบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงการใช้ สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ ว ประธานฯจะเปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ถามคาถามในแต่ละวาระ และให้ เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม
เพียงพอ จากนันประธานฯ
้
และคณะกรรมการจะตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความสาคัญกับทุกคาถาม
ประธานฯ จะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ า สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการจะด
้
าเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติเป็ นรายบุคคล อนึ่งในการประชุมทุกครัง้ จะมีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และสรุปด้ วยการลงมติพร้ อมกับนับคะแนนเสียง ซึง่ รวมระยะเวลาที่ใช้ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2555 ได้ กาหนดการประชุม
เวลา 10.00 น. โดยเริ่ มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และเลิกประชุมประมาณ 11.00 น.
(5) การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
หลังจากเสร็ จการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันเดียวกันบริ ษัทจะสรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมติการลงคะแนนผ่าน
ช่องทางในระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ กบั นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และนาส่ง
รายงานการประชุม รวมทังข้
้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ กบั สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็ จสิ ้น รวมถึงเผยแพร่
รายงานภาพบรรยากาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซท์ของบริ ษัทที่ www.airafactoring.co.th
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
แม้ ว่าผู้ถื อหุ้นแต่ละรายจะถื อหุ้นในจานวนไม่เท่ากัน มี สิทธิ ออกเสียงไม่เ ท่ากัน (ตามจ านวนหุ้นที่ถื อ ) แต่มิได้
หมายความว่าการมีสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน เนื่องจากบริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และแม้ ผ้ ถู ือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเหตุไม่สะดวกประการ
ใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนได้ และมีหลักการปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคาถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน และตรวจสอบอย่างแท้ จริ ง กอปรกับการที่บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่
จะดาเนินงานภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ ความสาคัญกับผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญและ
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เป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นส่งค าถามล่วงหน้ า ก่อ นวัน ประชุม ผ่า น ช่อ งทางต่างๆ ที่
หลากหลาย ได้ แก่ จดหมาย อีเมล์ที่ www.airafactoring.co.th และเว็บไซต์ของบริ ษัท
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและส่งคาถามล่วงหน้ าได้
ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
ทังนี
้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อและวาระเข้ าร่วมในการประชุมแต่อย่างใด
(2) ภาษาที่ใช้ ในการประชุม
เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัทเป็ นคนไทย ดังนันในการประชุ
้
มผู้
ถือหุ้นจึงดาเนินการเป็ นภาษาไทย และเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างชาติ บริ ษัทจึงได้ จัดส่งเอกสารการ
ประชุมเป็ นภาษาอังกฤษสาหรั บผู้ถือหุ้น ชาวต่างชาติ รวมทัง้ จัดท าเว็บไซต์ ของบริ ษัทเป็ น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
(3) การมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน
เพื่อรักษาสิทธิ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการ
อิสระของบริ ษัท ท่านใดท่านหนึ่งจากรรมการอิสระที่เข้ าร่ วมการประชุมทังหมด
้
ซึ่งบริ ษัทได้ ระบุชื่อไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมให้ ข้อ มูลกรรมการอิ สระอย่า งครบถ้ ว น อาทิ ประวัติ ที่ อยู่ การศึก ษา การดารงตาแหน่ง ในกิ จ การที่ แข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีสว่ นได้ เสียในวาระที่พิจารณา นอกจากนี ้
ในหนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นยังเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ผู้ถือหุ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้
(4) การใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้ วยและงดออกเสียง ส่วนในวาระเลือกตังกรรมการซึ
้
ง่ ออกตามวาระที่ให้ พิจารณาแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล บริ ษัทได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมทุกราย (ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง) ลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรคะแนน
เสียงและจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้ าประชุมทุกรายเพื่อตรวจนับคะแนน
(5) การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการดาเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
และการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทังโดยการก
้
าหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ตลอดจนการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน โดยได้
จัดทาข้ อพึงปฏิบตั ิไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถใช้ เป็ น
หลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่อาจเสีย่ งต่อการก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการ
ที่สาคัญดังต่อไปนี ้
5.1) กาหนดระยะเวลาห้ ามการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทางบการเงิน โดยกาหนดระยะเวลาห้ ามการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ น
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี
5.2) การเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง โดยกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงมี
หน้ าที่จดั ทาและรายงานการซื ้อ-ขาย หลักทรัพย์ของบริ ษัทภายใน 3 วันทาการหลักจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
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มายังบริ ษัท และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่
รวบรวมรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงต่อไป
5.3) การพิจารณารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บริ ษัทได้ นาระเบียบข้ อบังคับของตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างเคร่ งครั ด โดยการกาหนดให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจพิจารณา
รายการดังกล่าว พร้ อมกันนี ้เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดรายงานการประชุมและความเกี่ยวข้ องของกรรมการ
หรื อผู้บริ หารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ในรายงานการประชุม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มควรได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมตามที่กฎหมายกาหนด คณะกรรมการจึงส่งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ มีแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม ดังนี ้
(1) กลุม่ ลูกค้ าและลูกหนี ้ บริ ษัทมุง่ หวังให้ ได้ รับบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและความเป็ นธรรม โดยได้ กาหนดให้ มีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1) การจัดทาสัญญาที่เป็ นธรรม และสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับการให้ บริ การของบริ ษัท ให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ อง
1.2) การรักษาความลับของลูกค้ าและลูกหนี ้อย่างรัดกุม และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับนันแก่
้ บคุ คลอื่น เว้ น
แต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อลูกหนี ้ หรื อเป็ นการดาเนินการตามกฎหมายเท่านัน้
1.3) การให้ คาแนะนาโดยใช้ ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล เพื่อมุง่ ให้ ลกู ค้ าและลูกหนี ้ได้ รับประโยชน์และความ
พึงพอใจอย่างเหมาะสม
(2) กลุม่ เจ้ าหนี ้และคูแ่ ข่งขัน ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุง่ สูค่ วามเจริ ญก้ าวหน้ าร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน และเหมาะสม
โดยได้ กาหนดให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้และคูแ่ ข่งขันอย่างเป็ นธรรม ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงตามสัญญา หรื อสิทธิที่
พึง่ จะได้ รับตามกฎหมาย และไม่ปฏิบตั ิในสิง่ ที่เป็ นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิทางการค้ าต่อ
เจ้ าหนี ้ และคูแ่ ข่งขัน
(3) กลุม่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึง่ ทรัพยากรบุคคล คือ เป็ นสิง่ ที่สาคัญที่สดุ ที่ทาให้ องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงให้ ความสาคัญและกาหนดให้ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1) การสร้ างกระบวนการบริ หารงาน เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระดับผู้บริ หารและพนักงาน
3.2) บริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาการและคัดเลือกบุคลากรที่ชดั เจน โดยนาข้ อมูลจาก Job Description มา
เป็ นข้ อมูลประกอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรรวมทังมี
้ การติดตามและประเมินผลการทดลองงาน
ของพนักงานใหม่ทกุ คน
3.3) บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานได้ รับการฝึ กอบรมอย่ างเท่าเทียมและเหมาะสมเพื่อความก้ าวหน้ าและความ
มัน่ คง โดยได้ จัดสรรงบประมาณด้ านการฝึ กอบรมและจัดทาแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน โดย
มุ่งเน้ นการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้ เกิ ดทักษะ เสริ มสร้ างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทัง้
ปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลของการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ
ยาว เพื่ อรองรั บ การเจริ ญเติบโตก้ าวหน้ าในอนาคต นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังได้ จัดวางแผนการเจริ ญเติบโต
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ กบั พนักงาน เพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานตามความรู้
ความสามารถและได้ ใช้ ศกั ยภาพของแต่ละคนได้ อย่างเต็มที่
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3.4) การรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทถือว่าการรักษาพนักงานไว้ กบั องค์กรเป็ นสิ่งที่
สาคัญ จึงได้ กาหนดให้ มี
 การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบตั ิงานให้ กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ในการทางาน รวมถึงการกาหนดให้ มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจาปี
ให้ แ ก่ พ นัก งานปี ละ 1 ครั ง้ โดยยึ ด ตามผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน ซึ่ง บริ ษั ท น าระบบ Key
Performance Indicator (KPI) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และหน่วยงาน
 การให้ สวัสดิการด้ านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้ แก่ประกันอุบัติเหตุ ประกันชี วิต ประกันสุขภาพ และค่า
รักษาพยาบาล เพื่อให้ พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ นอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคม
และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาลของพนักงาน การจัดให้ มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ปี ละ 1 ครั ง้ เพื่อให้ พนักงานมีสุขภาพที่ดี และการให้ สวัสดิการด้ านอื่น ๆ ได้ แก่ เงินสมรส
เงินฌาปนากิจ การอบรมสัมมนาพนักงาน
 การจัดให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี
3.5) การเตรี ยมผู้บริ หารบริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินการจัดเตรี ยมผู้บริ หารทดแทนอย่างต่อเนื่อง ให้ เพียงพอกับ
การขยายธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างองค์ ก ร เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อม และพัฒ นาขี ด
ความสามารถของผู้บริ หารในการบริ หารงานที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
(4) สังคมและชุมชน
ส่วนสังคมและชุมชนทัว่ ไปนัน้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุง่ มัน่ ที่จะใช้ ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ ดีขึ ้น รักษากฎ กติกา ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและ
ประพฤติตนต่อทุกฝ่ ายด้ วยความถูกต้ องและเป็ นธรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายข้ างต้ น ในปี 2555 บริ ษัทยังคงเดินหน้ าในการ
ดาเนินธุรกิจควบคูก่ บั การพัฒนาสังคม โดยได้ จดั งบประมาณส่วนหนึง่ จากรายได้ ของบริ ษัท เพื่อใช้ ดาเนินกิจกรรมในด้ านนี ้
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ดาเนินกิจกรรมปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและ
ต่อ เนื่ อ ง โดยในช่ ว งวัน ที่ 22-25 กุม ภาพัน ธ์ 2556 ได้ ร ณรงค์ ใ ห้ พนัก งานรู้ คุณ ค่า ของการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน โดยได้ ดาเนินกิจกรรมสัมมนาภายในองค์กร และรณรงค์เก็บขยะริ มฝั่ งทะเล ณ เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี โดยได้ รับความร่วมมือจากพนักงานและชุมชนเป็ นอย่างดี
(5) กลไกการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ สามารถใช้ กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้ อมูล การแจ้ งข่าวของบริ ษัท โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้ ดงั นี ้
 โทรศัพท์ : ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 0-2512-1818
 ทางเว็บไซต์บริ ษัท www.airafactoring.co.th
 ส่งไปรษณีย์หรื อยื่นเรื่ องโดยตรงที่เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
 เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปี ยไทยทาวเวอร์ ชัน้ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10320
ซึ่งคาถาม/ข้ อร้ องเรี ยน/ข้ อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการแก้ ไขปรับปรุ งต่อไปโดยในปี
2555 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการให้ ขา่ วสาร และเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียม มี
ความถูกต้ องและทันกาล สามารถตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทกระทาบนพื ้นฐานของ
ข้ อมูลที่ครบถ้ วนและเท่าเทียมกัน ข้ อมูลที่บริ ษัทเปิ ดเผยต่อสาธารณะนันมี
้ ทงข้
ั ้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ทางการเงิน
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดยได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซท์ของบริ ษัท ดังนี ้
 งบการเงิน คาอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิ น พร้ อมทังรายงานความรั
้
บผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน แสดงคูไ่ ว้ กบั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน
 นโยบายและการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
 โครงสร้ างการดาเนินงาน
 ผลการดาเนินงานและแผนธุรกิจประจาปี
 ปั จจัยความเสีย่ งและการบริ หารความเสีย่ ง
 การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร ดังนี ้
1) อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหา รวมถึงจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ซึง่ ประกอบด้ วยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลตอบแทนอื่น ๆ และ
ตัวเงินที่กรรมการและผู้บริ หาร
3) การเปิ ดเผยข้ อมูลของกรรมการและผู้บริ หาร ต่อบริ ษัทเกี่ยวกับการมีส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
บริ ษัทอื่นทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ แก่บริ ษัทได้ รับทราบ โดยบริ ษัท
ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรั พย์ของกรรมการและผู้บริ หาร ผ่านการจัดส่งข้ อมูลไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นประจาเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้น
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าให้ แก่บริ ษัทในระยะยาว ดังนี ้
 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทจึงประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ที่หลากหลาย และมี ประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจหลายด้ าน ในปี 2556 บริ ษัทมีกรรมการจานวน 10 ท่านโดยเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจานวน 2 ท่าน และ
กรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
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ชื่อ - นามสกุล
1. นายชัชวาล
2. นางจันทิมา
3. นางลดาวัลย์
4. นางนลินี
5. นายวุฒภิ มู ิ
6. นายสุวฒ
ั น์
7. นายพูนศักดิ์

คณะกรรมการ
บริ ษัท

พรรณลาภ
สิริแสงทักษิณ
ธนะธนิต
งามเศรษฐมาศ
จุฬางกูร
เหล่าภราดรชัย
เธียไพรัตน์
8. นายวิวฒ
ั น์
คงคาสัย
9. นายคุณากร เมฆใจดี










10. นายวิศษิ ฐ์ วงศ์รวมลาภ
11. นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี




คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตาแหน่ง
กรรมการ
อิสระ












กรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บริ หาร














2) คณะกรรมการได้ แ ต่ง ตัง้ กรรมการอิ สระให้ ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และแยกจากประธาน
กรรมการบริ หาร เพื่อให้ การบริ หารงานของบริ ษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
3) บริ ษัทได้ กาหนดระบบการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริ หาร
และระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นออกจากกัน
4) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
 เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทแต่งตัง้ นางสาว กฤษติ ก านต์ ผาคา ผู้ช่ วยผู้จัด การฝ่ ายบริ ห ารงานกลาง ดารงต าแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทตามที่กฎหมายกาหนดไว้
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยดังนี ้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่ติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่าย
ให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทังคั
้ ดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) คณะกรรมการบริ หาร เพื่อทาหน้ าที่ในการบริ หารงานที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระ และงานบริ หาร
ของบริ ษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ
ของบริ ษ ัท หลัก เกณฑ์ ใ นการด าเนิน ธุร กิจ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ เพื ่อ เสนอให้ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ
นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ตามสภาพแวดล้ อมและความจาเป็ นในเรื่ องที่สาคัญ โดย
กาหนดบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสม อาทิ คณะอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
 บทบาทหน้ าที่และความผิดชอบของคณะกรรมการ
1) กากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิและปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 98

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2) กากับดูแลให้ มีการดาเนินธุรกิจ เพื่อสอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินงานที่ช่วยสร้ างความเจริ ญเติบโตในระยะ
ยาวที่ยงั่ ยืน ภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
3) กากับดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4) กากับดูแลให้ การดาเนินงานมีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องตาม
กาหนดเวลา คานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ และดูแลมิให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริ ษั ทมี ก ารประชุม อย่างสม่า เสมอ ซึ่ง ตามข้ อ บัง คับของบริ ษั ท ได้
กาหนดการจัดประชุมคณะกรรมการไว้ อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็ น มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ น
รี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้ วนเพียงพอโดยจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการล่วงหน้ า เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถเสนอ
วาระ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย นอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงได้ มีสว่ นร่ วมใน
การเข้ าร่ วมประชุม เพื่อตอบข้ อซักถามสาหรับประเด็นที่คณะกรรมการบริ ษัทมีข้อสงสัย โดยมีประธานกรรมการ
เป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุ ปที่ได้ จากการประชุม รายงานการประชุมจะถู กจัดทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ภายหลังมีการประชุมเสร็ จ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้ เพื่อให้ กรรมการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้
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การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2554 2555 และ 2556 มีดงั นี ้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2554 2555
2556
1/6
-

2. นายคุณากร เมฆใจดี

คณะกรรมการ
บริษัท
2554 2555
2556
6/7
5/5
6/6
6/6
6/7
5/5

-

-

3. นายสุวฒ
ั น์ เหล่าภราดรชัย
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
5. นายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย
6. นางจันทิมา ศิริแสงทักษิณ
7. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

7/7
7/7
7/7
4/6
5/6
5/6

4/5
5/5
5/5
4/5
4/5
5/5

6/6
6/6
5/6
-

4/5
5/5
5/5
-

9. นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร

2/4

4/5

-

-

10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

4/4

5/5

-

-

11. นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี

-

-

-

-

ชื่อ - นามสกุล
1. นายชัชวาล พรรณลาภ

5/6
5/6
6/6
4/6
5/6
5/6
4/6
6/6
-

4/7
6/7
6/7
-

การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
บริหาร
ค่าตอบแทน
2554 2555
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-

-
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
2554
-

2555
-

2556
-

-

-

-

-

-

-

-

-

27/27

18/18
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีดงั นี ้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายชัชวาล พรรณลาภ
2. นายคุณากร เมฆใจดี
3. นายสุวฒ
ั น์ เหล่าภราดรชัย
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
5. นายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย
6. นางจันทิมา ศิริแสงทักษิณ
7. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
9. นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร
10. นายวิศษิ ฐ์ วงศ์รวมลาภ
11. นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี

คณะกรรมการบริ ษัท
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1/3
3/3
1/3
2/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
-

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

2/2
2/2

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

1/1
3/3

2/2
3/3
2/3
3/3

1/1
4/4

3/3
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ระมัดระวังถึงความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น จึงได้ มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทา
รายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่ างกันกับบุคคลที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการกาหนด
นโยบายและวิธีดแู ลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
 การรับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนัก งาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คู่ค้า ของ
บริ ษัทหรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องไม่ให้ ก้ หู รื อกู้ยืมเงิน
หรื อเรี่ ยไรเงิน สิง่ ของจากลูกค้ าหรื อผู้ทาาธุรกิจกับบริ ษัทเว้ นแต่เป็ นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินในฐานะของ
ลูกค้ าของธนาคารหรื อสถาบันการเงินดังกล่าว
 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และเวลาทางาน
ของบริ ษัทและห้ ามประกอบธุรกิ จหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่ว่า
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยทางอ้ อมก็ตาม
 การทาธุรกิจใดๆ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
การทาธุรกิ จใดๆ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครั ว หรื อในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน นันมี
้ ส่วนได้ ส่วนเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ ส่วนเสียต่อบริ ษัท ก่อนเข้ าทาารายการห้ ามกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการหรื อกระทาการใดๆ ในนามบริ ษัทผู้ทารายการ
ในนามบริ ษัทมีหน้ าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานหรื อไม่ ก่อนทา
รายการเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ นิยามของความสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทภายนอกบริ ษัท
บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริ หาร เข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นนอกบริ ษัท ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทจะเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษั ทอื่น ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอาานาจของบริ ษัท ยกเว้ นการดารงตาแหน่งกรรมการใน
องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากาาไร ทังนี
้ ้ การดาารงตาแหน่งดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งงานในบริ ษัทไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
 การรับของขวัญและการรับเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิ นจากคู่ค้าหรื อผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เว้ น แต่ในเทศกาลหรื อ ประเพณี นิ ย มแต่ ต้ องมี มูลค่า ไม่เ กิ น 5,000 บาท ในกรณี ที่มี เ หตุ
จาเป็ นต้ องรับของขวัญหรื อทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สงู กว่า 5,000 บาท ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาเพื่อดาาเนินการตาม
ความเหมาะสมกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน สามารถรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริ ษัท
และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี ้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อจะ
เป็ นคูค่ ้ าในอนาคต
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน สามารถรับเชิ ญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
เดินทางให้ ได้ ทังนี
้ ้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจและต้ องผ่านการอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาที่มีอานาจเท่านัน้ แต่ห้ามรับ
เงินหรื อประโยชน์อื่นใดจากคูค่ ้ า
 การเสนอเงิน สิง่ จูงใจหรื อรางวัล
บริ ษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกานัล สิทธิ ประโยชน์ พิเศษ ในรู ปแบบใดๆ แก่ลกู ค้ า คู่ค้าของบริ ษัท
หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม
 กิจกรรมทางการเมือง
บริ ษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่บริ จาคเงินสนับสนุนหรื อกระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่งและหลีกเลี่ยงกิ จกรรมใดๆ ที่อาจทาให้ เกิ ดความเข้ าใจว่าบริ ษัทมีส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีสว่ นร่ วมในกิ จกรรมทางการเมืองภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา การใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัท
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทโดยไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้อื่ นบริ ษัทมีนโยบายจะจัดทาเอกสารทางธุรกิจ
บันทึกข้ อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทารายงานทางการเงิน ด้ วยความสุจริ ต ทันเวลา ถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
กรรมการ ผู้บริ ห าร พนักงานทุก คนต้ องควบคุมข้ อมูลความลับ อย่า งเหมาะสมและต้ อ งไม่สื่อสารข้ อมูล อัน มี
สาระสาาคัญและยังมิได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้ รับรู้ มาจากหน้ าที่งาน ไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่
สมควรต้ องรับรู้ข้อมูลนัน้ และมีหน้ าที่ต้องใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อป้องกันไว้ ซึ่งข้ อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าว ทังนี
้ ้
รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้ อมูลที่เป็ นความลับ
 การใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริ ษัทที่มีสาระสาาคัญ
และยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีสิทธิ เสรี ภาพในการลงทุนซื ้อขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนัก งาน ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของกลุม่ บริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชน
 การให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนหรื อต่อสาธารณชน
การให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัท ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังผู้ที่ไม่
มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ได้ รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนหรื อต่อสาธารณชนใดๆ
เกี่ยวกับหรื อพาดพิงบริ ษัท ไม่วา่ ในด้ านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดาาเนินธุรกิจของบริ ษัท
 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องไม่มีสว่ นรู้
เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
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 จริ ยธรรมทางธุรกิ จ บริ ษัท ได้ จัดทาจรรยาบรรณธุรกิ จ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบัติงานสาหรั บ คณะกรรมการ
ผู้บริ หารตลอดจนพนักงาน ซึง่ ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ ภาระความรับผิดชอบ จริ ยธรรมธุรกิจ
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การแข่งขัน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร โดยบริ ษัทได้ ชี ้แจงให้ พนักงานทุกระดับได้
รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
 ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบได้ กบั ธุรกิจประเภทเดียวกัน ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริ หาร เป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารแต่ละท่าน
ซึง่ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริ หาร ได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ ตารางค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หาร
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9.4.4 การก ากับ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จ ากั ด (“AD”) และ AIRA International Advisory
(Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)
ปั จจุบนั บริ ษัท AD และ AI มีนโยบการกากับดูแลกิจการ โดยใช้ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็ นคู่มือ
ในการก ากับ ดูแ ลการดาเนิ นงานของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ด าเนิน ตามนโยบายการก ากับ ดูแลกิ จการที่ดี เพื่อ เป็ นแนวทางให้
คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิต่อบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะระบุถึงจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน รวมถึงการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
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9.5 การกากับดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5.1 การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ
“AC”)
บริ ษัทฯ มีนโยบายการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนจากการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ฯ ที่ยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ดังนี ้
- กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ฯ ต้ องรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ฯ ไม่นาไป
เปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์ ต่อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม รวมทังต้
้ องไม่
ทาการซื ้อขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ โดยใช้ ความลับและ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และ/
หรื อ เข้ าทานิติกรรมอันใดโดยใช้ ความลับและ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
บริ ษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
- กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในหน่วยงานที่ได้ รับข้ อมูลภายในของบริ ษัท ฯ ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวก่อน
เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และจะต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ในช่วงในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
นันต่
้ อบุคคลอื่น
ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดดังกล่าวได้ รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทฯ ด้ วย หากผู้ใดฝ่ าฝื นข้ อกาหนดดังกล่าวจะต้ องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อตามกฎหมาย
แล้ วแต่กรณี
9.5.2 การกากับดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (ในส่วนการกากับดูแล
เรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) เรี ยกว่า “บริ ษัท” หรื อ “AS”)
บริ ษั ท มีน โยบายและวิธี ก ารดูแ ลกรรมการและผู้บ ริ ห ารในการน าข้ อมูลภายในของบริ ษั ท ซึ่ง ยังไม่เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
- ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
้ ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆเกี่ยวกับหน้ าที่ ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ บทกาหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
- บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ ต่อสานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์พ .ศ. 2535
และก าหนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ารจัด ส่ ง ส าเนารายงานนี ใ้ ห้ แก่ บ ริ ษั ท ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่ง รายงานต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริ ษัทได้ ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ า มไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อ
บุคคลอื่น
บริ ษัทได้ กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้ อมูลภายในบริ ษัทไปใช้ หรื อนาไปเปิ ดเผยจน
อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ น
ตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรื อให้ ออกแล้ วแต่กรณี
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9.5.3 การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (ในส่ วนการกากับ
ดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AF”)
บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรักษาความลับของบริ ษัท ไม่นาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผยหรื อ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทน
หรื อไม่ก็ตาม นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทต้ องไม่ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลดังกล่าวก่อน
เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน โดยบริ ษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารหลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลา 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณะ รวมทังได้
้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารเข้ าใจในภาระหน้ าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
9.5.4 การกากับดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) และ AIRA International
Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)
การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของ AD และ AI จะระบุไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งจะ
ระบุถึงการใช้ ข้อมูลภายในต่อลูกค้ าและคู่ค้าโดยจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าและคู่ค้าให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งทราบ ไม่ใช้
ข้ อมูลไปแสวงหาผู้ประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น รวมถึงไม่เผยแพร่ข้อมูลให้ แก่บคุ คลภายนอกโดยมิได้ รับความยินยอม
จากลูกค้ าและคูค่ ้ า เป็ นต้ น
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9.6 บุคลากร
9.6.1 บุคลากรของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)
9.6.1.1 จานวนพนักงานและผลตอบแทน (ไม่ รวมผู้บริหาร)
สายงานหลัก

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557

1

ฝ่ ายบริ หาร

-

-

-

-

2

สานักเลขานุการบริ ษัทฯ

1

1

1

1

3

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

-

-

1

1

4

ฝ่ ายลงทุน

-

-

-

1

5

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง

-

-

-

-

6

ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจ
- ส่วนงานบัญชี/การเงิน

1

1

1

2

- ส่วนงานกฎหมาย

-

-

-

-

- ส่วนงานธุรการ

3

4

4

3

รวมจานวนพนักงาน

5

6

6

8

หมายเหตุ: ณ วันที่ 17 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน

ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
และอื่นๆ)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2554
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2555
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2556
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
31 มีนาคม
2557
(ล้ านบาท)

1.24

2.20

2.76

0.67

9.6.1.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถให้ แก่บคุ ลากรอันจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีการสนับสนุนการฝึ กอบรมทังภายในองค์
้
กรและภายนอก เพื่อเสริ มทักษะงาน
ตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 108

บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.6.2 บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (ในส่ วนบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด
(มหาชน) เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AS”)
9.6.2.1 จานวนพนักงานและผลตอบแทน (ไม่ รวมผู้บริหาร)
สายงานหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15
16

สานักเลขานุการบริ ษัท
สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
ฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
ฝ่ ายจัดการลงทุน
ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
ฝ่ ายการตลาดต่างประเทศและสถาบัน
ฝ่ ายบริ หารเงิน
ฝ่ ายการลงทุน
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์
ฝ่ ายบัญชีและเบิกจ่าย
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุน
สายปฏิบตั กิ ารและสนับสนุน
สายธุรกิจการเงิน
รวมจานวนพนักงาน

ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ และอื่นๆ)

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

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

159

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
4
129
4
2
5
5
9
4
3
2
12
5
8
16
4
1
213

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557
3
141
4
3
5
6
9
2
3
2
13
5
8
16
4
224

129
ค่าตอบแทนรวม
ปี 2554
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2555
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2556
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ไตรมาส 1 ปี 2557
(ล้ านบาท)

84.02

124.20

208.39

44.71

9.6.2.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถให้ แก่บคุ ลากรอันจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท โดยบริ ษัทมีการสนับสนุนการฝึ กอบรมทังภายในองค์
้
กรและภายนอก เพื่อเสริ มทักษะงานตาม
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.6.3 บุคลากรของบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) (ในส่ วนบุคลากรของบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด
(มหาชน) เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AF”)
9.6.3.1 จานวนบุคลากร (ไม่ รวมผู้บริหาร)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 52 47 และ 42 คน
ตามลาดับซึ่งในปี 2556 บริ ษัทยังดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังคนให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ โดยแบ่งพนักงาน
ตามสายงานต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
สายงานหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝ่ ายสินเชื่อและการตลาด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายบริ หารงานกลาง
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
สานักกากับดูแลและตรวจสอบภายใน
สานักบริ หารความเสี่ยง
รวม

จานวนพนักงานประจา (คน)
ปี 2555
ปี 2556
31 มีนาคม 2557
14
10
11
14
19
19
7
9
11
6
6
7
1
1
1
2
3
42
47
52

ปี 2554
9
14
8
5
1
37

ทังนี
้ ้ในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานจานวน
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงาน
9.6.3.2 ผลตอบแทน และสวัสดิการต่ าง ๆ
บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2554-2556
และไตรมาส 1 ปี 2557) ดังนี ้
ค่ าตอบแทน (บาท)
จานวน (คน)
- เงินเดือนและโบนัส
- สวัสดิการอื่น ๆ
รวม

ปี 2554
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

ปี 2556
47
18,714,688.02
4,347,036.57
23,061,724.59

31 มีนาคม 2557
52
6,255,208.92
1,074,392.81
7,329,601.73

9.6.3.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบตั ิในการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ ถูกนามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และทิศ
ทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า การเจริ ญเติบโตขององค์กรขึ ้นอยู่กบั พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ ดังนันบริ
้ ษัท
จึง มี น โยบายที จ ะมุ่ง เน้ น ที่ จ ะพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห าร และระบบการพัฒนาบุค ลากรให้ มี ค วามทัน สมัย
สอดคล้ องกับเทคโนโลยี และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริ มสร้ างและพัฒนาให้ พนักงาน เป็ นทังคนดี
้
และคนเก่ง
ตลอดจนมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้ นให้ พนักงานเป็ นกลไกหลักในการพัฒนาให้
บริ ษัทก้ าวไปสูอ่ งค์กรแห่งความสาเร็ จ และเพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2555 บริ ษัทได้ ทาแผนและ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขันตอนการท
้
างานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ดังนี ้
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริ หาร อาทิเช่น หลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP รุ่ นที่ 9 กิจกรรม
ดูงานประเทศญี่ปนุ่ ของสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร TFRS ทุกฉบับปี 2555 (หลักสูตรย่อยที่ 401) ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ
 หลักสูตรการบัญชีเกี่ยวกับภาษี ของบริ ษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จากัด
 หลักสูตรแนวปฏิบตั ิบญ
ั ชีทรัพย์สนิ และหักค่าสึกหรอ ของบริ ษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จากัด
 สัมมนาผลการสารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังได้ มีการปรับตาแหน่งให้ กบั พนักงานที่มีศกั ยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคล้ องกับแผนการเจริ ญเติบโต
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพโดยในปี 2556 บริ ษัทได้ นาตัวชี ้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้ เป็ นกรอบใน
การปฏิบตั ิงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละบุคคลรวมทังปรั
้ บปรุ งการประเมินขีดความสามารถของ
พนักงานให้ สอดคล้ องกับองค์กรและมุง่ ไปสูจ่ ดุ หมายเดียวกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.6.4 บุคลากรของบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (ในส่ วนบุคลากรของบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด เรียกว่ า
“บริษัท” หรือ “AD”)
9.6.4.1 จานวนบุคลากร (ไม่ รวมผู้บริหาร)
ณ 31 มีนาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 4 4 และ 7 คน ตามลาดับ
ซึง่ ในปี 2556 โดยแบ่งพนักงานตามสายงานต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
สายงานหลัก
1.
2.
3.

ที่ปรึกษาธุรกิจ
ส่วนบริ หารงานกลาง
อบรมสัมมนา
รวม

จานวนพนักงานประจา (คน)
ปี 2555
ปี 2556
4
2
2
2
1
7
4

ปี 2554
8
2
2
12

31 มีนาคม 2557
2
2
4

9.6.4.2 ผลตอบแทน และสวัสดิการต่ าง ๆ

ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ และอื่นๆ)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2554
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2555
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ปี 2556
(ล้ านบาท)

ค่าตอบแทนรวม
ไตรมาส 1 ปี 2557
(ล้ านบาท)

4.76

2.71

0.84

0.30

9.6.4.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถให้ แก่บคุ ลากรอัน จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท โดยบริ ษัทมีการสนับสนุนการฝึ กอบรมทังภายในองค์
้
กรและภายนอก เพื่อเสริ มทักษะงานตาม
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
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บริ ษัทไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.6.5 บุคลากรของบริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (ในส่ วนบุคลากรของ AIRA International Advisory
(Singapore) Pte. Ltd. เรียกว่ า “บริษัท” หรือ “AI”)
9.6.5.1 จานวนบุคลากร (ไม่ รวมผู้บริหาร)
ณ 31 มีนาคม 2557 และ ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 3 คน ซึ่งในปี 2556 โดยแบ่งพนักงานตาม
สายงานต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
จานวนพนักงานประจา (คน)
สายงานหลัก
1.

ฝ่ ายธุรการ (Administrative
Department)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ไตรมาส 1
ปี 2557

-

-

-

3

3

9.6.5.2 ผลตอบแทน และสวัสดิการต่ าง ๆ

ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ)

ค่ าตอบแทนรวม
ปี 2554
(ล้ านบาท)
-

ค่ าตอบแทนรวม
ปี 2555
(ล้ านบาท)
-

ค่ าตอบแทนรวม
ปี 2556 (ดอลลาร์
สิงคโปร์ )
27,919.77

ค่ าตอบแทนรวม
31 มีนาคม 2557
(ดอลลาร์ สิงคโปร์ )
30,381

9.6.5.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถให้ แก่บคุ ลากรอันจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท โดยบริ ษัทมีการสนับสนุนการฝึ กอบรมทังภายในองค์
้
กรและภายนอก เพื่อเสริ มทักษะงานตาม
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
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