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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ก. ทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 195,336,169.00 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 157,903,339.50 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 315,806,679 หุน้ ทัง้ นี้ หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ข. หุน้ ประเภทอื่นทีม่ สี ทิ ธิหรือเงือ่ นไขแตกต่างไปจากหุน้ สามัญ : -ไม่ม-ี
ค. การออกและเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิง: ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวนไม่เกิน
76,172,338 หน่วย
7.2 ยอดหนี้ คงค้างของการออกหุ้นกู้และตั ๋วแลกเงิ น
ก. หุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,404,700,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หุน้ กู้ ACAP184A : 157,000,000 บาท (วันออกหุน้ กู้ 1 เมษายน 2559)
หุน้ กู้ ACAP186A : 547,100,000 บาท (วันออกหุน้ กู้ 29 มิถุนายน 2559)
หุน้ กู้ ACAP18OA : 1,237,300,000 บาท (วันออกหุน้ กู้ 14 ตุลาคม 2559)
หุน้ กู้ ACAP193A : 454,200,000 บาท (วันออกหุน้ กู้ 10 มีนาคม 2560)
หุน้ กู้ ACAP196A : 240,500,000 บาท (วันออกหุน้ กู้ 30 มิถุนายน 2560)
หุน้ กู้ ACAP19OA : 768,600,000 บาท (วันออกหุน้ กู้ 6 ตุลาคม 2560)
ข. ตั ๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : บริษทั ฯ มียอดคงค้างของตั ๋วแลกเงินเป็ นจํานวน 45,000,000.00 บาท
7.3 ผูถ้ ือหุ้น
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ จากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ

จํานวนหุ้นที่เรียกชําระแล้ว

ร้อยละ

1. กลุม่ สุขเจริญไกรศรี
1.1 นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
1.2 นายสุรศักดิ ์
สุขเจริญไกรศรี
1.3 นายปิยะณัฐ
สุขเจริญไกรศรี
2. บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)2/
3. นางจารุณี
ชินวงศ์วรกุล
4. นายนิธาน
ปิยะรัฐ
5. นายณรงค์
เผือกผ่อง
6. บริษทั เน็ทเวิรค์ แมนเนจเมนท์ จํากัด3/
7. นายวิสทุ ธิ ์ นัชชาธน
8. นายณัฏฐ์พงษ์ ปญั จวรญาณ
9. นางอนัญญา เรืองศักดิวิ์ ชติ

46,575,250
5,968,200
900,000
43,245,000
12,674,200
9,235,925
9,046,000
9,011,375
8,120,000
7,880,000
6,000000

10. ประชาชนทัวไป
่

157,150,729

14.75
1.89
0.28
13.69
4.01
2.92
2.86
2.85
2.57
2.50
1.90
49.78

315,806,679

100.00

1/

รวม

หมายเหตุ:
1/
นับรวมกลุ่มครอบครัว ซึง่ มิใช่การนับรวมการถือหุน้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2/
บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) มีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
1. นายพงศ์รกั ษ์ จินดาสมบัตเิ จริญ
ถือหุน้ ร้อยละ 9.61
2. น.ส.ปวิชญา กานนท์รงั ษี
ถือหุน้ ร้อยละ 5.97
3. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 5.63
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4. นายปริน
ชนันทรานนท์
ถือหุน้ ร้อยละ 3.72
5. น.ส.ยุวดี
วชิรปภา
ถือหุน้ ร้อยละ 3.43
6. นางสุรรี ตั น์ เอีย่ มสอาด
ถือหุน้ ร้อยละ 2.98
7. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์
ถือหุน้ ร้อยละ 2.81
8. บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก ถือหุน้ ร้อยละ 2.58
9. นายพงศภัค จินดาสมบัตเิ จริญ
ถือหุน้ ร้อยละ 2.02
10.นางกอแก้ว ธรรมมงคล
ถือหุน้ ร้อยละ 1.97
บริษทั เน็ทเวิรค์ แมนเนจเมนท์ จํากัด มีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
1. นางสุภารัตน์ ปิยะรัฐ
ถือหุน้ ร้อยละ 50
2. นางนภาลัย สิงห์อนิ ทร์
ถือหุน้ ร้อยละ 30
3. น.ส.ศิรวิ รรณ์ บุญเพ็งโยธิน
ถือหุน้ ร้อยละ 20

7.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงิน
ได้และหักสํารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เป็ นครัง้ คราว ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปนั ผลประจําปีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแต่ละครัง้ จะต้องผ่าน
การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษทั มี
อํานาจอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยเงินปนั ผลได้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
รายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
2. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3. เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
3.1 เงินปนั ผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
3.2 เงินปนั ผลประจําปี (บาท/หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)

ปี 2558
(25.142)
125

ปี 2559
174.350*
304

ปี 2560
255.416
315

-

-

0.25**
78.95**

หมายเหตุ: * มีการปรับปรุงและออกใหม่เพือ่ แทนงบการเงินรวมฉบับเดิม ในรายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
** ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 ทีจ่ ดั ประชุมขึน้ เมือ่ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติ
อนุ มตั จิ า่ ยเงินปนั ผลและให้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะมีประชุม
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
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8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 นัน้ คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วาม พร้อมทัง้
คุณวุฒคิ วามสามารถ และประสบการณ์ จํานวน 9 ท่าน ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน
กรรมการที่เ ป็ น ผู้บ ริห าร หมายถึง กรรมการที่ม ีส่ว นเกี่ย วข้อ งในการบริหารงานของบริษัท ฯ เป็ น พนักงานที่ได้ร บั
เงินเดือนประจํา และมีอาํ นาจลงนามผูกพันตามของบังคับของบริษทั ฯ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร หมายถึง กรรมการทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นรวมในการบริหารงาน ไม่ได้มตี ําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารหรือ เป็ น
พนักงานประจําของบริษทั ฯ ซึง่ อาจมีอาํ นาจหรือไม่มอี าํ นาจลงนามผูกพันใดๆ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ 9 ท่าน เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์ นายสมพล ตรีภพนารถ และกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน
3 ท่าน ซึง่ ดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบด้วย ร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีม่ าในปี 2560 โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามระเบียบและนโยบายต่างๆ ทีไ่ ด้วางไว้ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทํางานร่วมกับ
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน เพือ่ ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริษทั จํานวน 9 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

รายชื่อ
พลเอก ภูดศิ
ทัตติยโชติ
นายเยีย่ ม
จันทรประสิทธิ ์
นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายเฉลิมไชย
ศิรนิ พวงศ์
นายสมพล
ตรีภพนารถ
นายพิจารณ์
สุขภารังษี
พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
นายณฐพร
อิงคนินนั ท์
นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวตั ถิกุล
นางสาวเขมกร
อาริยกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ/ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการ/ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการ/ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การบริษทั

(รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุมและเลขานุ การบริษทั -ตามเอกสารแนบ 1)
/1
นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร ลาออกเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และนางสาวเขมกร อาริยกุล ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2560

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั ฯ
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2558 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้แก้ไขผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษทั ฯ เป็ นดังนี้ คือ นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์ นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการสองในสีค่ นนี้ ลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
บทบาท หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ โดยสรุปอํานาจหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญได้ ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 เดือน ต่อครัง้
3. จัดให้มกี ารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจแล้ว
และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ิ
4. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอํานาจให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั อิ ย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจตามทีก่ รรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษทั อาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษทั อาจมอบอํานาจให้คณะผู้บริหาร มีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะผูบ้ ริหาร ซึง่ การมอบอํานาจดังกล่าว มิใช่เป็ นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้คณะผูบ้ ริหารสามารถ
พิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดทีท่ าํ
กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุ มตั ไิ ว้แล้ว
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5. พิจารณาทบทวนและอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์ และภารกิจของบริษทั ฯ ทุกๆ 5 ปี รวมถึงการกําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย
แผนงานและงบประมาณบริษทั ฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตาม
นโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษทั ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการ
ดําเนินการ อันได้แก่ เรื่องทีก่ ฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การ
ออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อาทิเช่น การทํารายการที่
เกีย่ วโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ าํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะผูบ้ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้อ งไม่ประกอบกิจ การอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือ เข้าเป็ น
หุ้น ส่ ว นในห้า งหุ้น ส่ ว นสามัญ หรือ เป็ น หุ้น ส่ ว นไม่ จํ า กัด ความรับ ผิด ในห้า งหุ้น ส่ ว นจํ า กัด หรือ เป็ น กรรมการของ
บริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่
ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้รบั แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ ทําขึน้
หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
ทัง้ นี้ อํ า นาจของคณะกรรมการบริษัท จะไม่ ร วมถึ ง การอนุ ม ัติร ายการใดที่อ าจมีค วามขัด แย้ง หรือ รายการใดที่
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ การอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
8.2 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
2. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
3. นายสมพล
ตรีภพนารถ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

/1

เลขานุ การคณะกรรมการบริหาร
(รอการแต่งตัง้ )
(รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ํานาจควบคุมและเลขานุ การบริษทั - ตามเอกสารแนบ 1)
/1
นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร ลาออกเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการบริหารงาน
ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงสร้างการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารต่างๆของบริษทั ฯ หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ ตามนโยบายทีก่ าํ หนดโดยสรุปอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญได้ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอก่อนทีจ่ ะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างที่ไม่มกี าร
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีเร่งด่วน และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบในทีป่ ระชุมคราวต่อไป
2. อนุ มตั กิ ารซือ้ ขายสินค้าอันเป็ นปกติธุระของบริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
3. อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทยกเว้นการนํ าเงินลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
(NPLPortfolio) ทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเข้าไปดําเนินการ มีอํานาจอนุ มตั วิ งเงินดังกล่าวไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อการเข้าลงทุนใน
แต่ละพอร์ต
4. อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนสําหรับการลงทุนและขยายธุรกิจให้เป็ นไปตามขอบเขตอํานาจทีไ่ ด้ถูกกําหนดไว้ในนโยบาย
การลงทุนของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ทําขึน้
5. อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนทีส่ ําคัญๆที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุ มตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
6. เป็ นคณะทีป่ รึกษาฝา่ ยจัดการในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายด้านการเงินการลงทุนการตลาดการบริหารงานบุคคลและด้านการ
ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ
7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึง่ ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ฯ หรือบุคคล
ใดๆ ทีก่ ระทํากิจการให้บริษทั ฯ
8. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษทั ฯ
9. กระทําการแทนบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่างๆตามเงือ่ นไขทีจ่ ดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
ทัง้ นี้ อํ า นาจของคณะกรรมการบริห ารจะไม่ร วมถึง การอนุ ม ตั ิร ายการใดที่อ าจมีค วามขัด แย้ง หรือ รายการใดที่ค ณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ การอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กําหนด
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบผูท้ รงคุณวุฒ ิ จํานวน 3 ท่าน
ทําหน้ าทีพ่ จิ ารณาสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายบัญชีและการเงินพิจารณารายการเกีย่ วโยงต่างๆเป็ นต้นคณะกรรมการตรวจสอบที่
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระกอบบุคคลดังต่อไปนี้ดว้ ย
รายชื่อ
1. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
2. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
3. นางสาวพิมพวลัญช์ สุวตั ถิกุล
นายยศกร สุพงศ์ภญ
ิ โญ*

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

* นายยศกร สุพงศ์ภญ
ิ โญ ได้รบั การแต่งตัง้ ณ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
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ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั กําหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและเชือ่ ถือได้
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตัง้ เลิกจ้าง กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผสู้ อบบัญชีในการปฏิบตั งิ าน
5. สอบทานเพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
6. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่เี กิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณาอนุ มตั กิ ฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารความเสีย่ งและฝ่ายกํากับดูแล รวมถึงอนุ มตั แิ ผนการ
ตรวจสอบแผนงานอัตรากําลังและงบประมาณประจําปี
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงาน
และรวมถึงการดํารงไว้ซง่ึ ความอิสระให้แก่ฝา่ ยตรวจสอบภายในฝา่ ยบริหารความเสีย่ งและฝา่ ยกํากับดูแล
9. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกําหนดของบริษทั ฯ ตลอดจนดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
- ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร
- ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในรายงานสําคัญๆ ทีต่ อ้ งเสนอต่อสาธารณชน ตามทีก่ ฎหมายกําหนด เช่น
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร เป็ นต้น
10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
11. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดและคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
อนึ่งในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และบุคคลภายนอก
8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยดํารงตําแหน่ งทัง้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ ต่อมา ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ให้
คณะกรรมการชุ ด เดีย วกัน นี้ ทํา หน้ า ที่ใ นการสรรหากรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง ของบริษัท ฯ ด้ว ย และได้เ ปลี่ย นชื่อ จาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation
Committee)
แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั หลายท่าน และมติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
5/2558 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ฯ ไว้ก่อน
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ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหารและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1. หน้ าที่และความรับผิ ดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษทั ฯ
1.2 กําหนดคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมทัง้ หลักเกณฑ์ใน
การสรรหาเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีท่ บทวนคุณสมบัตขิ อง
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีค่ รบกําหนดวาระ
1.3 กําหนดวิธกี ารและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. หน้ าที่และความรับผิ ดชอบอันเกี่ยวกับการพิ จารณาค่าตอบแทน
2.1 กําหนดนโยบายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
2.2 กําหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
2.3 ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
2.4 คณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ ของผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ในเรือ่ ง ดังนี้
2.4.1 เพือ่ กําหนดและดําเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั ฯ
2.4.2 เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูงอยู่ในระดับทีส่ ามารถ
แข่งขันกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
2.4.3 เพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงไว้กบั บริษทั ฯ
8.5 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
/1
4.

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
นายสมพล ตรีภพนารถ
นายกฤษดา เยาวรัตน์/2

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจสินเชือ่ รายใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยสินเชือ่

/1

นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร ลาออกเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
นายกฤษดา เยาวรัตน์ เริม่ งานวันที่ 1 กันยายน 2560
หมายเหตุ: 1. ตําแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานกฎหมาย อยู่
ระหว่างการสรรหา
2. รายชือ่ ผูบ้ ริหารเบือ้ งต้นเป็ นไปตามคํานิยามผูบ้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
/2
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ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริ หาร (Chief Executive Officer : CEO) / กรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director : MD)
คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ซึง่ เป็ นตําแหน่ งเดียวกับตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) เพื่อดําเนินการควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการดําเนินธุรกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
1. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมเพือ่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. กําหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์
และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
3. ดําเนินการและปฏิบตั ภิ ารกิจทีค่ ณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
่
ยบประกาศบันทึกเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย
4. สังการออกระเบี
5. อนุ มตั แิ ละ/หรือมอบอํานาจการทํานิตกิ รรมเพือ่ ผูกพันบริษทั ฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้รวมถึงธุรกรรม
ใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นการผูกพันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยตรง
6. ประสานงานผูบ้ ริหารและพนักงานเพือ่ ปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
8. พิจารณาการนํ าสิทธิและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคลบริษทั ห้างร้านหรือสถาบันการเงินเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิ
9. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าใช้จา่ ยการดําเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
10. พิจารณาอนุ มตั กิ ารลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพือ่ บัญชีบริษทั ฯในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
11. อนุ มตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ าํ คัญในการขยายธุรกิจตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 50
ล้านบาท
12. ดูแลการทํางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบายกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั งิ านด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
การทําธุรกิจ
13. ส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถและศักยภาพของพนักงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพขององค์กร
14. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินการของบริษทั ฯ รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตัง้ ทนายความเพื่อ
ฟ้องร้องดําเนินคดีหรือเข้าสูค้ ดีทเ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
15. การพิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ ขายสินค้าด้วยราคาตลาดการ
คิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติและการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัวไป
่ เป็ นต้น
16. อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผูบ้ ริหาร
17. อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูม้ อี ํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสังจ่
่ ายเงินของบริษทั ฯตลอดจนการลงนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วกับ
หุน้ หุน้ กูห้ นุ้ กูแ้ ปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิหน่ วยลงทุนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์รวมทัง้ สัญญาต่างๆ เอกสารทางการบัญชี
การเงินและเอกสารทัวไป
่
18. ดําเนินกิจการงานอื่นๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นกรณีๆไป
19. มอบอํานาจให้บุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ ทําหน้าทีด่ าํ เนินการแทนในเรื่องทีจ่ ําเป็ นและสมควรและภายใต้อํานาจ
หน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
20. มอบหมายงานภารกิจเรือ่ งใดๆ ให้แก่รองกรรมการผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารนําไปปฏิบตั ิ
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อนึ่งการอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่ทําให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอํานาจสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด (ตามข้อบังคับของบริษทั ฯและตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้รวมทัง้ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ี
สําคัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
8.6 เลขานุการบริ ษทั (Company Secretary)
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2560 เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มอบหมายให้ “นางสาวเขมกร
อาริยกุล” ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การบริษทั เพือ่ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/15 เรื่อง การกําหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มเี ลขานุ การบริษทั ขึน้ โดยมีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจําปีของ
บริษทั ฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ทีร่ ายงานโดยคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสําเนารายงาน
การมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทําการ นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ให้คาํ แนะนําด้านกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลในการดําเนิน
กิจการของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
5. ทําหน้าทีใ่ นการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานภายในบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
7. จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
8. หน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิ วงเงิน
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2558 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
1. อํานาจอนุ มตั สิ นิ เชือ่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั

ไม่เกิน 50 ล้านบาท
50-300 ล้านบาท
300 ล้านบาทขึน้ ไป

1.1 อํานาจอนุ มตั ขิ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท)
 วงเงินอนุมตั ไิ ม่เกินร้อยละ 50 ของหลักประกันทีม่ าขอสินเชือ่ โดยใช้บริษทั ประเมินราคาทีข่ น้ึ ทะเบียน
กับสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
 อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าขัน้ ตํ่าร้อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
 ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ จํานองหรือขายฝาก สามารถกําหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้อกี
1 ครัง้ หากมากกว่านี้ตอ้ งขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
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1.2 อํานาจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร (วงเงินเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
 วงเงินอนุมตั ไิ ม่เกินร้อยละ 60 ของหลักประกันทีม่ าขอสินเชือ่ โดยใช้บริษทั ประเมินราคาทีข่ น้ึ ทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าขัน้ ตํ่าร้อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
 ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ จํานองหรือขายฝาก สามารถกําหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้อกี
1 ครัง้ หากมากกว่านี้ตอ้ งขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
1.3 อํานาจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั (วงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท)
หลักเกณฑ์ให้ใช้หลักเสียงมติขา้ งมากขององค์ประชุม
โดยสามารถอนุ มตั ทิ ุกวงเงินและอัตราดอกเบีย้ ให้
สอดคล้องกับต้นทุนการเงิน
2. อํานาจอนุ มตั กิ ารลงทุนรวมในทัง้ หุน้ และตราสารต่างๆ
การลงทุนมีอตั ราผลตอบแทนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 6 ต่อปี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั

ไม่เกิน 50 ล้านบาท
50-300 ล้านบาท
300 ล้านบาทขึน้ ไป

8.7 การสรรหากรรมการ
8.7.1 การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั
ในการเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ ทุกๆ ปี บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่ม ี
ความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความ
ชําชาญในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการทีจ่ ะครบกําหนดออกตาม
วาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไป การพิจารณาทัง้ หมดนี้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจําปีให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ในการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ น
รายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผูถ้ อื หุน้
แต่ละคนจะใช้สทิ ธิตามคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตามข้อ 1. แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพือ่ การเลือกตัง้ กรรมการจะต้องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ผูท้ เ่ี ป็ นประธานทีป่ ระชุม มีเสียงชีข้ าดเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียง
ในกรณี ท่ีม ีตํ า แหน่ ง กรรมการว่ า งลง นอกเหนื อ ไปจากการออกตามวาระ เช่ น การตาย หรือ ลาออก
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตัง้ ให้กรรมการใหม่ดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการคนที่ตายหรือลาออกในการประชุม ของ
คณะกรรมการบริษทั ได้เลย โดยไม่ตอ้ งมีการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงมติเลือกตัง้ กรรมการใหม่แต่อย่างใด ส่วนการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รวมทัง้ ตําแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่บริหารหรือกรรมการผู้จดั การ จะเป็ นไปตามนโยบายแผนสืบทอดตําแหน่ งและการ
คัดเลือกแต่งตัง้ กรรมการใหม่ในคู่มอื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะนํ าเสนอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
ต่อไป
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วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ฯ กําหนดให้การประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการของบริษทั ฯ จํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ ง ถ้า
กรรมการทีจ่ ะออกแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3
โดยกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน และปี ต่อๆไปให้
กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง โดยกรรมการทีถ่ ูกเลือกให้ออก สามารถกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งได้
ใหม่ โดยผ่านการคัดเลือกจากผูถ้ อื หุน้
คุณสมบัติคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยบุคคลทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถใน
ธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินการเพียงพอ เพื่อทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ต้องมี
ความทุ่มเทรับผิดชอบ และให้เวลาต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนเองเป็ น
อย่างดี
ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีคณะกรรมการทีเ่ หมาะสมต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ฯ จึงได้มกี ารกําหนดคุณสมบัติ
และการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั ไว้ ดังนี้
1. ประกอบด้วย กรรมการในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารงาน ซึ่งกําหนดให้กรรมการ
ของบริษทั ฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่อาศัยในราชอาณาจักร โดยการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องมาจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเป็ นการแต่งตัง้ กรรมการเพือ่ เข้ามาแทนทีก่ รรมการทีล่ าออก ซึง่
จะแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
2. คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมี
จํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการบริษทั และ
อย่างน้อยต้องมี 1 คน ในกรรมการอิสระ ทีเ่ ป็ นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน
3. กรรมการของบริษัท ฯ แต่ ล ะท่ า นจะต้อ งเป็ น ผู้ม ีค วามรู้ ความสามารถ และมีคุ ณ วุ ฒ ิใ นสาขาต่ า งๆที่ม ีค วาม
หลากหลาย เพือ่ ให้เห็นโอกาสและความเสีย่ งของธุรกิจในด้านทีแ่ ตกต่างกัน โดยในจํานวนของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด จะต้อง
ประกอบด้วยผูท้ ม่ี คี วามรูใ้ นสายงานหลักๆ ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 คน ซึง่ ได้แก่ ผูม้ คี วามรูใ้ นด้านการเงินหรือการธนาคาร ด้านการ
บัญชี ด้านกฏหมาย
4. ไม่มปี ญั หาหรือข้อพิพาทด้านกฎหมาย อันเป็ นผลจากการทําหน้ าที่คณะกรรมการของบริษทั อื่น ทัง้ ในอดีตและ
ปจั จุบนั
5. กรรมการของบริษทั ฯ จะไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั ซึง่ หากกรรมการท่าน
ใดมีความจําเป็ นที่ต้องดํารงตําแหน่ งเกินกว่าที่กําหนด กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการบริษทั และ
เปิดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปีของบริษทั ฯ
6. กรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
7. ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ บริษทั ฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัท ฯ นอกจากนัน้ จะดํา เนิ น การเปลี่ย นแปลงข้อ มูล กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ ผ่า นระบบออนไลน์ ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในทันทีทม่ี กี ารแต่งตัง้
8.7.2 การแต่งตัง้ กรรมการอิ สระ
บริษทั ฯ มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด โดยคณะกรรมการบริษทั จะร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามมาตราพระราชบัญญัตมิ หาชน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ รวมถึงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์
การทํางาน ความเชีย่ วชาญชํานาญในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นต้น จากนัน้ จะนําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระเพียง 3 ท่านเท่านัน้
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) คือ กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากฝา่ ยบริหารจัดการ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
กิจกรรมอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่มหี น้าทีใ่ นการบริหารจัดการในบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึ่งมีความ
เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กล่าวคือ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจําหรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดาคู่สมรสพี่
น้องและบุตรรวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหารผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี าํ นาจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มนี ัยหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้า
ประกันการให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ี
ต้องชําระต่ออีกฝา่ ยหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่า
กว่า ทัง้ นี้การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่ี
เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยผูม้ อี ํานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซง่ึ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยผูม้ อี ํานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัย
กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1. - ข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
8.7.3 การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะ
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกี โดยคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียน ซึ่งเป็ นบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับ
เดียวกันของบริษทั ทัง้ นี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการเงินและการ
บัญชีเพียงพอทีจ่ ะทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
8.7.4 การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่
พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปได้อกี โดยคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระท่านใดทีด่ าํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั ฯ เกินกว่า 9 ปี และครบกําหนดการออกตามวาระแต่
หากในขณะนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษทั จะให้นําเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านนัน้ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณา
อนุ มตั ิ โดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
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คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียนซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมของบริษทั ทัง้ นี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการทํางาน
8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
8.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายผลตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการบริษทั ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการในอัตรา 25,000 บาท และกรรมการแต่ละท่านได้รบั ค่าเบีย้
ประชุมกรรมการในอัตราท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ปี 2560 (บาท/ครัง้ )
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
2 กรรมการบริษทั

25,000
20,000

ปี 2561 (บาท/ครัง้ )
25,000
20,000

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน จะได้รบั เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 20,000 บาทในแต่ละครัง้ ที่
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2560 (บาท/ครัง้ )
20,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 (บาท/ครัง้ )
20,000

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รบั เบีย้ ประชุมในอัตราท่านละ 20,000 บาทในแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน

ปี 2560 (บาทต่อครัง้ )
-

ปี 2561 (บาทต่อครัง้ )
-

หมายเหตุ: จากการทีก่ รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ลาออกไป มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ให้ชะลอการแต่งตัง้ กรรมการทดแทน จึงทําให้ไม่มกี รรมการ รวมถึงไม่มกี ารประชุมของคณะกรรมการสรร
หาหลังจากนัน้ เป็ นต้นมา

4. บริษทั ฯ จะจ่ายบําเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ
โดยรวมในอัตราเดียวกันกับปี ทผ่ี ่านมา คือ
ร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิประจําปี ของบริษทั ฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการบริษทั แต่ละท่านข้างต้นแล้ว
โดยกําหนดจ่ายหลังจากทีง่ บการเงินประจําปีของบริษทั ฯ ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไปเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
2. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
3. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
4. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. นายสมพล ตรีภพนารถ
6. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
7. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
8. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
9. นางสาวพิมพ์วลั ญช์ สุวตั ถิกุล

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ยงั
คงดํารงตําแหน่ งอยู่ ณ ปัจจุบนั
กรรมการที่ลาออก
ระหว่างปี 2560

การประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั /ครัง้
7/7
5/7
7/7
7/7

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ครัง้
-

ค่าตอบแทน
(บาท)

วันที่เข้าดํารง
ตําแหน่ ง

6/7
7/7
7/7

5/6

120,000 11 พฤศจิกายน 2558
140,000 24 มิถุนายน 2558
240,000 23 กันยายน 2558

6/7

6/6

240,000

7/7

6/6

260,000 12 พฤศจิกายน 2559

175,000 12 พฤศจิกายน 2559
2 มีนาคม 2558
100,000
140,000 29 เมษายน 2558
140,000 29 เมษายน 2558

29 เมษายน 2558

1,555,000
ตําแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั /ครัง้
2/2

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ครัง้
-

ค่าตอบแทน
(บาท)

วันที่ลาออกจาก
ตําแหน่ ง

1. นายสุพจน์ อาวาส1/
กรรมการ
40,000 30 เมษายน 2560
รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ลาออกไประหว่างปี 2560
40,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560
1,595,000
หมายเหตุ: 1/
นายสุพจน์ อาวาส ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2560

8.8.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร (ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นกรรมการบริ หาร)
ในปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าเบีย้ ประชุม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
รวม

ปี 2558
จํานวนเงิน (บาท)
9,323,952.00
2,457,800.00
840,000.00
425,197.00
13,046,949.00

ปี 2559
จํานวนเงิน (บาท)
6,446,880.00
679,914.03
220,000.00
250,334.00
7,597,138.00

ปี 2560
จํานวนเงิน (บาท)
7,420,000.00
938,320.80
280,000.00
305,900.00
8,944,220.80

หมายเหตุ : ผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่น เช่น คอมมิชชั ่น หรือค่าตอบแทนในรูปอื่นใด นอกเหนือจากทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้
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8.9 บุคลากร
8.9.1 จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ 25 คน ไม่ได้รวมพนักงานของบริษทั ย่อยในการจัดสรรกําลังคน
บริษทั ฯจะพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงานและการบริการของบริษทั ฯ ทีส่ อดคล้องกับแผนการขยายการดําเนินงานและการ
ลงทุนต่างๆ ซึง่ บริษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานในตําแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

ลําดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

2558
จํานวน
(คน)
1
1
3
2
1
1
3
4
13
29

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
ผูจ้ ดั การ
หัวหน้าส่วน
พนักงานสนับสนุนอื่นๆ
รวมจํานวนพนักงานทัง้ หมด

2559
จํานวน
(คน)
1
1
0
0
0
2
5
6
9
24

2560
จํานวน
(คน)
1
1
0
0
0
1
3
6
13
25

ในส่วนของพนักงานในบริษทั ย่อยอืน่ ๆ (ไม่รวม บริษทั ออรัมแคปปิ
่
ตอลแอ๊ดไวเซอรีพ่ ที อี ี จํากัด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีจาํ นวนพนักงาน ดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อย

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริ ษทั ฯ (%)

2558
จํานวน
พนักงาน
(คน)

โกลบอลเซอร์วสิ เซ็นเตอร์จาํ กัด (GSC)
(ชือ่ เดิมเอแคปเซอร์วสิ เซส)
เอแคปคอนซัลติง้ (ACON)
แคปปิตอลโอเค (CAP OK)
โอเค แคช (OK CASH)
(ชือ่ เดิมโปรเฟสชันแนลคอลเลคชัน)
่
บริหารสินทรัพย์เอแคป (เอเชีย)
(ACAP ASIA)

99.99

306

415

479

99.99
99.99
99.99

4
0
1

4
4
2

0
3
2

99.99

0

0

0
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8.9.2 ลักษณะผลตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนของพนักงานทีเ่ ป็ นตัวเงิน (ไม่รวมผูบ้ ริหารและบริษทั ย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน เงินชดเชย)
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
รวม

ปี 2558
10,309,967.00
1,503,379.00

ปี 2559
10,974,661.08
1,409,904.75

ปี 2560
8,966,678.09
1,502,241.64

329,950.00
12,143,296.00

204,317.75
12,588,883.58

186,875.00
10,655,794.73

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
บริษทั ฯ มิได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดแก่พนักงานของบริษทั ฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินตามที่
เปิดเผยในตารางข้างต้น รวมทัง้ ไม่มคี า่ คอมมิชชันให้
่ แก่พนักงานแต่อย่างใด
8.10 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
8.11 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน ผูเ้ ป็ นทรัพยากรหลักของบริษทั จึงได้มุ่งมันในการพั
่
ฒนาปจั จัยต่างๆ เพื่อให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม และสอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานทัง้ ในระยะสัน้ แลระยะยาว และจัดให้มสี วัสดิการตามกฎหมายเช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การปฐมพยาบาล
รวมถึงจัดสวัสดิการของบริษทั ฯ เช่น การประกันชีวติ กลุ่ม การประกันอุบตั เิ หตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ และการประกัน
สุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ เป็ นต้น บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความสามารถของ
พนักงาน และถ่ายทอดความรู้ รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานจะเห็นได้จากการกําหนดวัฒนธรรมองค์กรในการยึด
มันในคุ
่ ณธรรม (Integrity) การจัดโครงการอบรมหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละ
ส่วนงาน
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9. การกํากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้โดยได้จดั ทําเป็ นคู่มอื ปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เปิ ดเผยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเนื่องจากบริษทั ฯเชื่อว่าบริษทั ฯทีม่ ี
ระบบการบริหารจัดการทีด่ มี คี ณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีม่ กี ารถ่วงดุลอํานาจตลอดจนการ
บริหารงานทีโ่ ปร่งใสรวมถึงการให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นปจั จัยสําคัญทีจ่ ะนํ าพาไปสู่การเพิม่ มูลค่าและผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และบริษทั ฯ ในระยะยาวทัง้ นี้บริษทั ฯขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้
- สิทธิของผูถ้ อื หุน้
- การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
- การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
9.1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายโดยไม่เอือ้ ประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งและอํานวยความ
สะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิต่างๆ ทีต่ นเองสมควรได้รบั ตามแนวทางทีบ่ ริษทั ฯได้ปฏิบตั เิ ช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอน
หลักทรัพย์ทถ่ี อื อยู่ สิทธิการซือ้ หุน้ คืน สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของ
บริษทั อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกประเภทและนักลงทุนสถาบัน สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผลการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั เป็ นต้น รวมถึงการมีสทิ ธิได้รบั รูถ้ งึ ข้อตกลงระหว่าง
บริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ (Shareholders Agreement) ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั ฯ นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ข้างต้น
แล้ว บริษทั ฯ ยังได้ดาํ เนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ปกติจะจัดให้มอี ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในปี 2560 บริษทั ฯ จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้
คือ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยการจัดประชุมมีการจัดประชุมในสถานทีท่ ส่ี ะดวกในการเดินทาง ซึง่
ก่อนการประชุม บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ พร้อมรายละเอียดทีพ่ อเพียง โดยเฉพาะในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี จะมีการจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย 7 วัน
2) วันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯได้อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย
การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้จดั ให้มอี ากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้นํามาด้วย
่
สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าเข้าร่วม
3) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมงและให้
ประชุมภายหลังจากเริม่ ประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงในวาระถัดไปทีย่ งั มิได้เริม่ พิจารณาและนับเป็ นองค์ประชุม
4) บริษทั ฯ ได้นําหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือแบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. ลงในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ คือ www.acap.co.th เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดก็ได้
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กรณีทม่ี คี วามเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพียงพอและเท่าเทียม โดยการลงข้อมูลทัง้ หมด บริษทั ฯ
มีการเผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ได้เลือกใช้
5) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 บริษทั ฯ มีกรรมการผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม มีกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุมครบทุกท่านหรืออย่างน้อยจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ท่านจากทัง้ หมด 3 ท่าน
นอกจากนี้จะมีตวั แทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ร่วมประชุมด้วย
6) เพือ่ ให้การนับคะแนนของการลงมติในวาระต่างๆ มีความถูกต้องโปร่งใส บริษทั ฯ จะเชิญผูแ้ ทนจากบริษทั ผูต้ รวจสอบ
บัญชีท่านอื่น นอกเหนือจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ มาทําหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน
เสียงในการประชุมด้วย
7) ก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงถึงกติการวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความ
คิดเห็นรวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างไม่จาํ กัด โดยคณะกรรมการบริษทั จะตอบข้อซักถามอย่างตรงประเด็นในแต่ละวาระและมีการ
บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยในวันเดียวกันได้
สรุปผลการประชุมและมติการลงคะแนนผ่านช่องทางในระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้กบั นักลงทุนและผูถ้ อื
หุน้ ทราบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนํ าส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวฉบับเต็มให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิน้
8) บริษทั ฯ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสําคัญและต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจและได้ดําเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลําดับระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม
9.2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกรายโดยไม่เอือ้ ประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ตามแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอชือ่ ให้
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมเพือ่ เป็ นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้
2) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาข้อมูลในวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ กําหนดให้มกี ารจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบรวมถึงการนํ าขึน้ เว็บไซต์ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 7 วัน
3) ในวาระการเลือกตัง้ ของกรรมการ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
4) ในระหว่างการประชุม บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารแสดงความเห็นและซักถามในทีป่ ระชุมด้วยการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ทุกรายสามารถสอบถามในประเด็นต่างๆ ได้ตามความต้องการด้วยการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ
5) บริษทั ฯ ได้ให้ความระมัดระวังอย่างมากต่อการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ จากกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ เพือ่ ไม่ให้มกี ารนําข้อมูลไปใช้ในประโยชน์สว่ นตัวหรือทําธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ หรือธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นไปเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือเพือ่ การใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หุน้ โดยได้มกี ารกําหนดข้อ
พึงปฏิบตั ติ ่อการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัดในจรรยาบรรณพนักงาน
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6) เมือ่ มีกรรมการและผูบ้ ริหารคนใดทําการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ จะต้องมีการแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ บริษทั ฯ จะได้จดั ทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการรวมคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ นําเสนอและเปิ ดเผย
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั จะยึดหลัก
จรรยาบรรณร่วมกันว่าจะไม่ทําการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษทั ฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
รวมถึงอาทิตย์แรกภายหลังงบการเงินเผยแพร่ส่สู าธารณชนแล้ว โดยในอดีตทีผ่ ่านมากรรมการของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั มิ าอย่าง
เคร่งครัด
9.3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ พนักงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ลกู ค้า คู่แข่ง
ชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายเพื่อให้เกิดความมันใจได้
่
ว่าผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมและได้รบั ความ
ร่วมมือจากบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและตอบสนองผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ย ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯ มุง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม โดยดําเนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ เี ลิศอย่าง
สมํ่าเสมอและยังยื
่ นและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ จะดําเนินการอย่างโปร่งใส
เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าวบริษทั ฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริหารจัดการให้บริษทั ฯ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยังยื
่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ สมกับทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้
ความไว้วางใจ
2. บริษทั ฯ มีการบริหารภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง
(Duty of Care) เยีย่ งผูท้ ม่ี คี วามรูป้ ระสบการณ์และความชํานาญ
3. ไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งและสร้างความเสียหายต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยไม่ได้
ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้กบั ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ
5. เปิดเผยรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันสมํ่าเสมอ
ครบถ้วนตามความเป็ นจริงและทันต่อเหตุการณ์
6. ไม่เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ทีม่ เี หตุมผี ลและเป็ นประโยชน์ จากผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
นํามาปรับปรุงการบริหารงานของบริษทั ฯ
7. ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ตามทีค่ วรจะได้รบั ทัง้ สิทธิในการประชุมสิทธิในการเสนอวาระ สิทธิในการเสนอ
รายชื่อกรรมการ สิทธิในการรับทราบข้อมูลการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรับทราบข้อมูล
ล่วงหน้าอย่างพอเพียงต่อการตัดสินใจสิทธิในการร้องเรียน เป็ นต้น

พนักงาน

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อพนักงานเป็ นสําคัญ เนื่องจากพนักงานคือส่วนสําคัญต่อความคงอยู่และ
ความเจริญเติบโตขององค์กรมาตลอด จึงมุง่ มันในการพั
่
ฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ทํางานทีด่ ี ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีมเพื่อสร้างความมันใจให้
่
พนักงานจึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้
ดังนี้
1. ให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่อง ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พืน้ ฐานการศึกษา หรือ
ความชอบพอใจส่วนตัว
2. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือเงินโบนัส
3. ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมการทํางานให้มคี วามสะอาดปลอดภัยทัง้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
พนักงาน
4. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานด้วยการให้การสนับสนุ นการอบรมถ่ายทอดความรู้
แก่พนักงานอย่างทัวถึ
่ งและสมํ่าเสมอ
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6.
7.
8.
9.

คู่ค้าและเจ้าหนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เปิดโอกาสในการรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
ให้เกียรติและปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพและความเคารพต่อศักดิศรี
์ ของพนักงาน
เปิ ดโอกาสและช่องทางทีส่ ะดวกให้แก่พนักงานสามารถร้องเรียนและแจ้งเรื่องทีส่ ่อไปในทางผิด
ระเบียบหรือกฏหมายได้

บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ ด้วยการไม่เอาเปรียบภายใต้กติกา ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์ ภายใต้เงือ่ นไขรวมทัง้ หลักเกณฑ์และ
กฎหมายทีก่ าํ หนดภายใต้เงือ่ นไข รวมทัง้ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีก่ าํ หนด
2. ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยความออมชอมกรณีเกิดปญั หาทางการค้าหรือปญั หาใด
3. ไม่เรียกร้องไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
บริษทั ฯ พึงยึดถือปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหนี้การค้าด้วยการ
ดําเนินการต่อไปนี้
1. ยึดมันในการปฎิ
่
บตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดทัง้ ในแง่การชําระคืนและเงือ่ นไขอื่นๆ
2. ไม่ปกปิ ดฐานะทางการเงินเพื่อหวังหลบเลีย่ งหรือเลื่อนการชําระแก่เจ้าหนี้เมื่อครบกําหนดโดย
ไม่ได้รบั ความยินยอม
3. ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงหรือแก้ไขเอกสารใดๆเพื่อเป็ นประโยชน์ แก่ตนเองและก่อความเสียหาย
ให้แก่เจ้าหนี้
4. รายงานเจ้า หนี้ ล่ ว งหน้ า หากไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามข้อ ผู ก พัน ในสัญ ญาและร่ ว มกัน หาแนว
ทางแก้ไขดังกล่าว

ลูกค้า

ผลสําเร็จของการบริหารงานของบริษทั ฯ มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ บริษทั ฯ จึงต้อง
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตการรักษาจริยธรรม
และความเชื่อถือซึง่ กันและกันบริษทั ฯ ทราบดีถงึ ความแตกต่างด้านความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าบริษทั ฯ จึงต้องสนองความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลายด้วยความทุ่มเทและมุง่ มันเพื
่ ่อ
พัฒนาการให้บริการของบริษทั ฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้าให้ได้มากทีส่ ดุ และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันและก่อให้เกิดการเอือ้ ประโยชน์
ร่วมกันในระยะยาวด้วยการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้
1. จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเท่านัน้
2. ไม่มงุ่ หวังกําไรเกินควร เมือ่ เทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีบ่ ริษทั ฯ มีให้
3. การให้คํา แนะนํ า แก่ ลูก ค้า เกี่ย วกับ ระยะเวลาเงื่อ นไขสิท ธิผ ลประโยชน์ แ ละข้อ ผูก พัน ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าเราจะนํ าเสนอข้อมูลทัง้ หมดอย่างชัดเจนตามความเป็ นจริงไม่บดิ เบือนและ
โปร่งใสยุตธิ รรม
4. การเชือ้ เชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษทั ฯ จะต้องไม่ระบุเงือ่ นไขทีไ่ ม่เป็ นธรรมและไม่โปร่งใสที่
แสดงเจตนาให้เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ
5. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดหากมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอรวมถึงไม่นําข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
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คู่แข่ง

บริษทั ฯให้ความเคารพต่อคู่แข่งทางการค้าและกติกาการแข่งขันในธุรกิจอย่างซื่อตรงด้วยการปฏิบตั ิ
ต่อคูแ่ ข่งขันทางการค้าดังนี้
1. ไม่ใ ห้ร้ายต่ อ คู่แ ข่ง ทางการค้า หรือ ใช้ว ิธีการใดๆ ที่เ ป็ น การบิด เบือ นข้อ เท็จ จริง ต่ อคู่แ ข่ง ขัน
ทางการค้า
2. ไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของคูแ่ ข่งขันแล้วนํามากล่าวอ้างในชือ่ ของตนเอง
3. ไม่แย่งชิงลูกค้าจากคูแ่ ข่งขันด้วยวิธกี ารทีม่ ชิ อบ
4. ประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาและหลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจทีด่ ี

ชุมชนและสังคม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือและร่วมพัฒนา
สังคม ในโอกาสที่เอื้ออํานวยอย่างสมํ่าเสมอ และจากการที่บริษทั ฯ ถูกก่อตัง้ ขึ้นโดยคนไทย จึงมี
ความรูส้ กึ รักในชุมชนและสังคมของประเทศทีเ่ ป็ นแผ่นดินเกิดอยู่มากกว่าบริษทั ฯจากต่างชาติ ดังนัน้
การปกป้องรักษาสิง่ แวดล้อมภายในชุมชนของบริษทั ฯ จึงถือเป็ นเรื่องสําคัญทีจ่ ะดําเนินการไปพร้อมๆ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงได้จดั ทํานโยบายเกีย่ วกับจรรยาบรรณทีด่ ตี ่อความ
รับผิดชอบของสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ขึน้ มา
ปฏิบตั ิ ซึง่ ได้เปิดเผยในคูม่ อื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทีป่ รากฏอยูใ่ นเว็บไซต์บริษทั ฯ

9.4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ วางนโยบายในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ให้มคี วามโปร่งใส ทันเวลา ครบถ้วน และถูกต้อง ตามมาตรฐานการมี
ประสิทธิภาพในการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของการเป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรื่องการ
เปิ ดเผย โดยให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ผ่านสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตลอดจนเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯที่
www.acap.co.th ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่อไปนี้เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
1) บริษทั ฯได้เปิ ดเผย บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยทัวกั
่ น ใน
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี
2) ในการแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติม บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายชือ่ และประวัตขิ องกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ งให้ผู้
ถือหุน้ ทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุม
3) คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงิน ควบคูก่ นั ไปในรายงานประจําปี
4) กรณีบริษทั ฯ มีรายการเกี่ยวโยงกัน บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินของบริษทั ฯ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าทีส่ อบทาน และติดตามการทําธุรกรรมของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ
คํ า สัง่ หรือ ข้อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง การทํ า รายการที่เ กี่ย วโยงกัน ดัง กล่ า ว จะต้อ งเข้า ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ขนาดของรายการ บริษทั ฯ จะดําเนินการเปิ ดเผยมูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญาและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลและความจําเป็ น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรายการ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
เผยแพร่ผา่ นระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้นกั ลงทุนทราบโดยทัวกั
่ น
5) บริษทั ฯ มีเลขานุ การบริษทั เพือ่ จัดเตรียมและประสานงานเรื่องการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีช่อง
ทางการติดต่อได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้
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เลขานุ การบริษทั
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405
ถนน วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
Email: Corporate@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3923
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในแต่ละสายงานสามารถเป็ นผูร้ บั เรื่องหรือชีแ้ จงผ่านนักลงทุนด้วยตนเองได้
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆ ผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษทั ฯ ตระหนักถึงความครบถ้วน โปร่งใส ถูกต้อง และความรวดเร็วของข้อมูลเป็ น
สําคัญ
6) บริษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองสิทธิแก่
์ ผูแ้ จ้งเบาะแสของการกระทําผิด
บริษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทางให้มกี ารร้องเรียน หรือนํ าเสนอข้อคิดเห็น ทัง้ จากพนักงาน ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ สี ่วนได้เสียทุกคน ผ่านมายัง
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง คือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405
ถนน วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หรือช่องทาง E-mail ได้แก่
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ : ac_acap@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3926
 เลขานุ การบริษทั / นักลงทุนสัมพันธ์ : Corporate@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3923/ 02-793-3906
9.5 ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
9.5.1

โครงสร้างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทั มีทงั ้ สิน้ 9 ท่าน แบ่งเป็ น กรรมการทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหารจํานวน 6 ท่าน และกรรมการทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหารจํานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบด้วย
จํานวน 3 ท่าน เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทีก่ ําหนดให้ม ี กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการ
อิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีจาํ นวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้แน่ ใจได้วา่
จะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการ และอย่างน้อยต้องมี 1 คน ในกรรมการอิสระ ที่เป็ นผูม้ ี
ความรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน
 ในจํานวนของคณะกรรมการทัง้ หมด จะต้องประกอบด้วยผูท้ ม่ี คี วามรูใ้ นสายงานหลักๆ เช่น ผูม้ คี วามรูใ้ น
ด้านการเงิน หรือการธนาคาร ด้านการบัญชี ด้านกฏหมาย อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้เห็นโอกาสและความ
เสีย่ งของธุรกิจในด้านทีแ่ ตกต่างกัน
 กรรมการของบริษทั ฯ จะไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั
 กรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด อีกทัง้ ไม่มปี ญั หาหรือข้อพิพาท
ด้านกฎหมาย อันเป็ นผลจากการทําหน้าทีค่ ณะกรรมการของบริษทั อื่นทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั
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 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อให้มหี น้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.5.2

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ อยกํากับดูแลการบริหารงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี อันนํ ามาซึ่งการดําเนินกิจการอย่าง โปร่งใสและเป็ น
ธรรม เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการคือผูท้ เ่ี ชือ่ มโยงระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับฝา่ ยจัดการ คณะกรรมการจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ การ
ทีค่ ณะกรรมการจะทําให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันได้
่ วา่ กระบวนการจัดการของบริษทั ฯจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการของบริษทั ฯแต่ละท่านจึงต้องทําหน้าทีข่ องตนเองด้วยความเป็ นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายจัดการ หรือ
โดยกลุ่มบุคคล หรือนิตบิ ุคคลทีม่ อี ํานาจควบคุมฝ่ายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษทั ฯทุกท่านจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) คือทําหน้าทีด่ ว้ ยความสมเหตุสมผล มีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ และไม่มเี หตุให้สงสัยว่าข้อมูลนัน้ ไม่
น่าเชือ่ ถือ
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษทั ยังจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ทําหน้าทีด่ ว้ ย
ความโปร่งใส ตัดสินใจโดยไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เว้นแต่การกระทํานัน้ จะผ่านตัดสินใจจากผูไ้ ม่ม ี
ส่วนได้เสีย ซึ่งเห็นว่าเป็ นประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯแล้ว ตลอดจนรวมทัง้ ไม่นําข้อมูล หรือความลับของบริษัทฯไปก่อให้เกิด
ประโยชน์แต่ตนหรือบุคคล หรือนิตบิ ุคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เมื่อมีรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
บริษทั ฯ มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษทั ฯจะดําเนินตามนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งรายการดังกล่าวทัง้ หมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
แสดงความเห็นเบื้องต้นต่อรายการนัน้ ทัง้ นี้ การอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันคํานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ ความ
ยุตธิ รรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็ นไปตามราคาตลาด
อํานาจของคณะกรรมการบริษทั จะไม่รวมถึงการอนุ มตั ริ ายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการ
บริษทั หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
9.5.3

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีการกําหนดการประชุมอย่างอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมในกรณีทม่ี ี
วาระเร่งด่วน ในการประชุมทุกครัง้ สํานักเลขานุ การบริษทั จะกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้ าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพือ่ ให้มเี วลาศึกษาและพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการทุกคนมีอสิ ระ
ในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็ นธรรม และจัดให้มกี ารจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมที่มคี วามชัดเจน ตลอดจนมี
กระบวนการสือ่ สารมติทป่ี ระชุมให้ผเู้ กีย่ วข้องนําไปปฏิบตั ภิ ายในกําหนดเวลาได้ทนั ที
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกกรรมการของบริษทั ฯ ขึน้ มา 1 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานกรรมการบริษทั
เพื่อดูแลควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ให้ดําเนินไปอย่างมีระเบียบและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการประชุม โดยประธานกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 ดูแล และสังการให้
่
ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการประชุม ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ประชุม และ
เอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การประชุม ทีจ่ ะใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
 ศึกษาทําความเข้าใจรูปแบบ และวิธกี ารประชุมทีจ่ ะใช้ให้แน่ชดั
 ศึกษารายละเอียดเรือ่ งทีจ่ ะประชุม และหาข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นปจั จัยเพิม่ เติมความจําเป็ น
 ดํา เนิ น การควบคุ ม ดูแ ลการประชุ ม ให้ม ีค วามพร้อ มและราบรื่น เพื่อ บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการประชุ ม ตาม
เป้าหมาย
 ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้มสี ว่ นร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเท่าเทียมกัน
 ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างรอบคอบ รอบด้าน
 สนับสนุ นข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นปจั จุบนั เมือ่ เห็นว่าทีป่ ระชุมขาดข้อมูลดังกล่าว
 พยายามให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ข้อเท็จจริงทีส่ มเหตุสมผล
 สรุปความคิดเห็นของผูอ้ ภิปรายในทีป่ ระชุมตามจังหวะและโอกาสอันควร
 ดําเนินการอภิปรายในการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ และไกล่เกลีย่ หรือประนีประนอม เมือ่ ผูเ้ ข้าประชุมอภิปราย
ความคิดเห็นทีข่ ดั แย้งกันรุนแรง
 เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการลงคะแนนเสียง ของ 2 ฝา่ ยทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน
 สรุปผลการประชุม ให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์
ในปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวน 7 ครัง้ โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ
1. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
2. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
3. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
4. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
5. นายสมพล ตรีภพนารถ
6. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
7. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
8. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
9. นางสาวพิมพ์วลั ญช์ สุวตั ถิกุล

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560

ตําแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั /ครัง้
7/7
5/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7

ประธานกรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง
12 พฤศจิกายน 2559
2 มีนาคม 2558
29 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
24 มิถุนายน 2558
23 กันยายน 2558

6/7

29 เมษายน 2558

7/7

12 พฤศจิกายน 2559

การประชุมคณะกรรมการ
วันที่ลาออกจากตําแหน่ ง
บริ ษทั /ครัง้
1/
1. นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการ
2/2
30 เมษายน 2560
1/
หมายเหตุ นายสุพจน์ อาวาส ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2560
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คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จํานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมอย่างเป็ นทางการ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
2. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
3. นายสมพล ตรีภานารถ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม
8/8
8/8
4/6

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง
29 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558
14 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560
ตําแหน่ ง
จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม
วันที่ลาออกจากตําแหน่ ง
1. นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการบริหาร
2/2
30 เมษายน 2560
2. นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร
กรรมการบริหาร
1/2
14 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ 1. นายสุพจน์ อาวาส ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2560
2. นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ลาออกเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ เพื่อทําหน้าที่
พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีผอู้ ํานวยการฝ่ายบัญชี พิจารณาและคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั และสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ธุรกรรม
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับฝา่ ยตรวจสอบภายใน ฝา่ ยกํากับดูแล และผูบ้ ริหารฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน เป็ นประจํา ซึง่ บางครัง้ จะมีผสู้ อบบัญชีบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ สิน้ จํานวน 6 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

2. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวตั ถิกุล

จํานวนครัง้ ที่เข้า
ประชุม
5/6
6/6
6/6

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง
23 กันยายน 2558 เป็ นกรรมการบริษทั
12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นกรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2558 เป็ นกรรมการบริษทั
24 มิถุนายน 2558 เป็ นกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2559
เป็ นกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: -ไม่ม-ี

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านได้ทาํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณา
ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและ
พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน
แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั หลายท่าน และมติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
5/2558 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ฯ ไว้ก่อน

-56-

บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

9.5.4

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
งานอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
เป็ นต้น การประชุมสัมนาของหน่วยงานกํากับดูแลบริษทั จดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.) รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือการดําเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ เพิม่ ทักษะความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
9.5.5

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง และจะได้นําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นําผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพือ่ การปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการตรรวจสอบ ซึง่ ผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจาก เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ (กฎบัตร) ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบทุกท่านมี
ความพร้อมทีจ่ ะอุทศิ เวลาในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ สมาชิกเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์โดยสมาชิกอย่าง
น้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วกับรายงานทางการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
2. การฝึ กอบรมและทรัพยากรบุคคล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจาก ได้รบั ข้อมูลข่าวสารและได้รบั การฝึ กอบรม
อย่างเพียงพอ
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกัน 6 ครัง้ แต่การประชุมในแต่ละครัง้ จะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน ยกเว้น การประชุม
ครัง้ สุดท้ายเท่านัน้ ท่านประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจกะทันหัน ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ การ
ประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารกําหนดวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอ โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมใน
แต่ละหัวข้อไม่ใช่ผทู้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนัน้ ๆ มีการเชิญผูบ้ ริหารหรือผูส้ อบบัญชีร่วมประชุมด้วยในกรณีจําเป็ น
รวมทัง้ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายของบริษทั เพื่อสอบถามและรับทราบหากมีประเด็นปญั หาทางกฎหมายที่
เกีย่ วข้องหรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจากมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้แก่
คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยงั ได้รายงานกิจกรรมทีท่ ําในระหว่างปี เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผู้
ลงทุนทัวไปรั
่ บทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีผ่ า่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจากได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางกฎบัตรทีก่ าํ หนด
อันประกอบด้วย
o ร่ว มกับ ผู้บ ริห าร ในการสอบทานขัน้ ตอนการประเมิน ความเสี่ย งในงบการเงิน ที่เ กี่ย วกับ ความผิด พลาดมี
สาระสําคัญทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจ
o สอบถามและได้รบั คําชี้แจงจากผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีท่ถี ือปฏิบตั ิ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากมาตรฐานการบัญชีหรือ
กฎระเบียบต่างๆ ผลกระทบทีม่ ตี ่องบการเงินและปญั หาการรายงานระหว่างงวด รวมทัง้ การแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
การเปลีย่ นแปลงในงบการเงินระหว่างปี ทม่ี สี าระสําคัญ ความมีอยู่จริงและความเพียงพอของการตัง้ สํารองค้าง
รับ/ ค้างจ่าย การประมาณการของผูบ้ ริหารทีม่ สี าระสําคัญต่องบการเงิน
o พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีท่เี กิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
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o กํากับดูแลให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกําหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
o มีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีเพื่อขอความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี ผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั รวมทัง้ ข้อคิดเห็นของผูส้ อบบัญชี
6. ความสัมพันธ์กบั ผูส้ อบบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจากมีส่วนในการ
คัดเลือกหรือแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบทานและมีสว่ นร่วมในการแต่งตัง้ และมอบหมายงานให้แก่ผจู้ ดั การฝา่ ย
ตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุ มตั แิ ผนงานการตรวจสอบภายใน การเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบ การจ้างงาน
และงบประมาณของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
7. ความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การฝ่ายกํากับดูแล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี เนื่องจากได้มกี ารมอบหมายงานให้แก่ผจู้ ดั การฝา่ ย
กํากับดูแล สอบทานและอนุ มตั แิ ผนการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยกํากับดูแล การเปลีย่ นแปลงแผนการปฏิบตั งิ าน การจ้างงาน
และงบประมาณของฝา่ ยกํากับดูแล
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากมติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ให้ชะลอการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาของบริษทั ฯ ไว้ก่อน ดังนัน้ จึงไม่มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9.5.6

ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการชุดย่อยต่างๆ
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูพ้ จิ ารณาและนําเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ติ ่อไป
โดยค่าตอบแทนทีน่ ําเสนอ ได้แก่
1. ค่าเบีย้ ประชุม เป็ นการพิจารณาให้กบั กรรมการบริษทั ทุกท่าน ทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุม คณะกรรมการบริษทั การ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสะท้อนการทํางานของกรรมการ และเพือ่ จูงใจให้กรรมการปฏิบตั หิ น้าที่ และเข้า
ร่วมการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะต้องมีการลงนามการเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้
2. ค่าตอบแทนบําเหน็จพิเศษ เป็ นการพิจารณาให้กบั กรรมการบริษทั ทุกท่าน เป็ นอัตราร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานประจําปี ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นการตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านและสร้างแรงจูงใจให้แก่คณะกรรมการบริษทั
เพือ่ สร้างผลกําไรจากการดําเนินงานทีด่ ใี ห้แก่บริษทั ฯ
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ในการพิจารณาค่าเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนบําเหน็จพิเศษของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฯ จะต้องคํานึงให้สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และความตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษทั ฯ ตลาด และคูแ่ ข่งขัน โดยมีคา่ ตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจ
และรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพของบริษทั ฯ ไว้ ซึง่ ในส่วนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ ทีด่ าํ รงตําแหน่ ง
ในคณะกรรมการบริษทั ก็จะได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวจากการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษทั เช่นเดียวกับกรรมการทัวไป
่ โดย
ภายหลังจากได้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั แิ ล้ว ก็จะนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั ติ ่อไป และจะได้มกี าร
เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ต่อไป ในขณะที่การพิจารณา
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการทุกท่าน รวมถึงประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฯ จะนํ าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ โดยกําหนดค่าตอบแทนตามความสําคัญของหน่ วยงาน และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็ น
หลัก
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9.5.7

แผนสืบทอดตําแหน่ ง และการคัดเลือกแต่งตัง้ กรรมการใหม่
การแต่งตัง้ บุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่ งต่างๆ โดยเฉพาะในระดับตําแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ซึ่งการพิจารณาจะให้โอกาสทัง้ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมต่อการ
บริหารงานของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯ ได้กําหนดให้ผทู้ จ่ี ะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าให้บริษทั ฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อทีจ่ ะให้
บริษทั ฯ มีเวลาเพียงพอต่อการหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเข้ามาทําหน้าทีแ่ ทน โดยทัวไปแผนการสื
่
บทอดตําแหน่ ง ต้องนําเสนอรายชื่อแก่
คณะกรรมการบริษทั จากผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีวุฒภิ าวะรองลงไปในหน่ วยงานเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ปิดโอกาส
แก่บุคคลภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯแต่อย่างใด ซึง่ การคัดสรรจะมีกระบวนการพิจารณาทีโ่ ปร่งใสใน
ทุกตําแหน่งของงาน
• การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
ภายหลังการคัดเลือกผูท้ ่จี ะเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็ นผูแ้ นะนํ าให้
กรรมการใหม่รจู้ กั กับฝ่ายบริหาร และกรรมการท่านอื่นๆ พร้อมกับนํ าเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
คูม่ อื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ทราบถึงบทบาทและอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณ การกํากับดูแล
การใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นต้น นอกจากนี้ หากกรรมการใหม่ยงั มิได้มกี ารอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ
หลักสูตร Audit Committee Program (กรณีเป็ นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมถึง
หลักสูตรการอบรมใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ บริษทั ฯก็จะดําเนินการจัดให้เข้าร่วมการอบรมต่อไป
• รายงานของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจทีส่ าํ คัญ และการกํากับดูแลกิจการงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี โดยการ
จัดทํางบการเงินดังกล่าว จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกนโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารดํารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
อย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดํารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
- ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชือ่ มันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ
9.6 การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่ วยงานกํากับดูแล (Compliance Unit) ขึน้ เพื่อให้มบี ทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของหน่ วยงานต่างๆ รวมถึ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ให้มคี วามถูกต้องและเป็ นไปตามหลัก
นโยบายการกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ป้องกันการนําข้อมูลของบริษทั ฯ ไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยได้ปิดประกาศ
นโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบในบอร์ดของบริษทั ฯ เพื่อนํ ามาใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ซึง่ บริษทั ฯ ได้กําหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันการล่วงรูข้ อ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างหน่ วยงานและบุคลากรของบริษทั ฯ (Chinese wall)เพือ่ ขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานธุรกิจต่างๆดังนี้
1. กําหนดให้มกี ารแยกพื้นทีข่ องสายงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสายงานทีม่ ขี อ้ มูลภายในที่มสี าระสําคัญทีย่ งั มิได้
เปิ ดเผยแก่สาธารณชนทัวไป
่ (Non-Public Information) แยกออกจากหน่ วยงานอื่น เพื่อปิ ดกัน้ มิให้ล่วงรูแ้ ละนํ า
ข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
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2. กําหนดให้มกี ารขึน้ บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ทห่ี า้ มบริษทั ฯ พนักงาน และผูบ้ ริหาร ทําการซื้อขายเพื่อบัญชีตนเอง
(Restricted List) ได้แก่ หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษทั ฯ โดยจะห้ามพนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานนั น้ และผู้บ ริห ารทํ า การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า ว เพื่อ ป้ องกัน มิใ ห้ม ีก ารใช้ข้อ มูล อัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ าํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์เพือ่ ประโยชน์ของตนในทางทีม่ ชิ อบ
3. การรักษาความลับของข้อมูลในหน่วยงาน
- กําหนดให้มกี ารใช้รหัส Password ในการเข้าระบบงานต่างๆ
- มีการใช้ชอ่ื รหัส (Code Name) สําหรับลูกค้า
- ห้ามพนักงานนําข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
- ให้พนักงานในหน่ วยงานเท่านัน้ ทีส่ ามารถใช้ขอ้ มูลได้ หากหน่ วยงานอื่นมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลจะต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานทัง้ สองก่อน
- ในกรณีทม่ี กี ารให้บริการทีป่ รึกษาทางการเงินแก่ลกู ค้าหลายรายทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออาจมีความ
ขัดแย้งกัน กําหนดให้เจ้าหน้าทีท่ ท่ี ําหน้าทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินของลูกค้ารายหนึ่ง ไม่มาทําหน้าทีท่ ป่ี รึกษา
ทางการเงินของลูกค้าอีกราย และเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละรายต้องแยกเก็บเอกสารข้อมูลทีต่ นทําอย่างรัดกุม
4. การเก็บรักษาเอกสารของหน่วยงาน
- การเก็บควบคุมข้อมูลและเอกสาร โดยเฉพาะข้อมูลทีส่ ําคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้าที่ และข้อมูลต่างๆ ของ
ลูกค้าให้มกี ารแยกเก็บต่างหากให้อยู่ในทีป่ ลอดภัย และมีการควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ จากการนําเอกสารสําคัญไปใช้ในทางมิชอบ
- การเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสาร จะจัดเก็บเอกสารข้อมูลทุกประเภทไว้ในตูเ้ อกสารของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แยกเป็ นสัดส่วน
- การจัดเก็บรักษาข้อมูลทีอ่ ยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะจัดให้มรี หัสควบคุม (Password) เฉพาะพนักงานทีม่ ี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ และเก็บรักษาสือ่ บันทึกข้อมูล เช่น Diskette Tape เป็ นต้น เช่นเดียวกับการเก็บรักษา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสาร
- กําหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าทีใ่ นหน่ วยงานเท่านัน้ ทีส่ ามารถเบิกเอกสารมาใช้ได้ หากหน่ วยงานอื่นต้องการเบิก
เอกสารเพื่อขอใช้ขอ้ มูลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอเบิกเอกสารและผ่านการอนุ มตั จิ ากผูบ้ งั คับ บัญชาของ
หน่วยงานดังกล่าวก่อน
- การเก็บและการทําลายเอกสารทีเ่ ป็ นข้อมูลลับ หากจะมีการทําลายเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อน และในกรณีทจ่ี ะฝากเก็บทีศ่ นู ย์จดั เก็บเอกสาร ต้องบรรจุใส่เอกสารและปิดผนึกให้เรียบร้อย
5. การขอหรือให้ขอ้ มูลกับหน่วยงานอื่น
- การขอหรือให้ขอ้ มูลกับหน่ วยงานอื่น ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานก่อน โดยขอหรือ
สอบถามข้อมูลได้เฉพาะส่วนทีต่ อ้ งนํามาใช้เท่านัน้
- กรณีทห่ี น่ วยงานมีขอ้ มูลภายในเป็ นข้อมูลไม่ควรเปิ ดเผย หรือเป็ นข้อมูลลับของลูกค้า ห้ามพนักงานนําข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ หรือนํ าออกเผยแพร่ หากมีความจําเป็ นต้องขอหรือให้ขอ้ มูลกับหน่ วยงานอื่นจะต้อง
ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ สองหน่ วยงาน และ
รายงานให้ Compliance Unit ทราบ โดยพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ าํ เป็ นให้ระดับหนึ่งเท่านัน้ (Need to
Know Basis)
6. ห้ามพนักงานและผูบ้ ริหารผูท้ ราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือเหตุการณ์ท่สี ําคัญซึ่งอาจกระทบ
ราคาหุ้นของบริษทั ฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ทราบข้อมูลหรือวันที่มมี ติคณะกรรมการบริษทั
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จนกระทังข้
่ อมูลได้เปิ ดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนํ าข้อมูลภายในทีไ่ ม่ควรเปิ ดเผยไปเผยแพร่ เพื่อ
เป็ นการสร้างราคาให้กบั หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคนต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1 วัน ถึง
กรณีทต่ี นจะทําการซื้อหรือจะทําการขายหุน้ ของบริษทั ฯ ออกไป โดยเบือ้ งต้นให้ดําเนินการแจ้งผ่านอีเมล์แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ทุกท่าน และกําหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารท่านนัน้ ได้แจ้งให้ทราบอีกครัง้ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะมีขน้ึ ในครัง้ ถัดไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทํา การแจ้ง ให้ก รรมการและผู้บ ริหารของบริษัทฯ รับทราบเกี่ย วกับ หน้ า ที่ก ารรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ของตนเองคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กําหนดกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งสําเนาการ
รายงานดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในวันเดียวกับทีร่ ายงานสํานักงานก.ล.ต. ด้วย
9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีอื่นๆ
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทําคู่มอื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อใช้
เป็ นแนวทางของการดําเนินธุรกิจให้มกี ารบริหารงานทีด่ แี ละยังยื
่ น โดยได้กําหนดให้เป็ นแนวปฏิบตั แิ ก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน
ทัง้ นี้ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทีw่ ww.acap.co.th ซึง่ พอสรุปนโยบายและแนวปฏิบตั อิ ่นื ๆ ทีส่ าํ คัญบางหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เมื่อบริษทั ฯ มีรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั ฯ มีส่วนได้ส่วนเสียบริษทั ฯ จะดําเนินตามนโยบายการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวทัง้ หมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องแสดงความเห็นเบื้องต้นต่อรายการนัน้ ทัง้ นี้ การอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันคํานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ
ความยุตธิ รรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็ นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผูม้ สี ่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันดังกล่าว จะไม่สามารถมีสว่ นร่วมในการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพือ่ ความ
เป็ นธรรมและเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และหากเป็ นรายการระหว่างกันทีเ่ ข้าข่ายตามข้อบังคับประกาศคําสังข้
่ อกําหนดหรือ
กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 นโยบายและการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทําหน้ าที่ตรวจสอบและดูแลติดตามการบริหารความเสี่ยง
โดยตรง เช่น ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risks) ความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน (Operation Risks) ความเสีย่ งในธุรกิจ
(Business Risks) ความเสีย่ งในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็ นต้น โดยได้จดั ทําเป็ นนโยบายบริหารความเสีย่ งขึน้ มาเป็ นอีกฉบับ
ต่างหาก โดยมีขนั ้ ตอนหลักๆ ในการบริหารความเสีย่ งออกเป็ น 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. การกําหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)
การกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนเพือ่ ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสีย่ งได้
ครบถ้วน
2. การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)
เพือ่ พิจารณาเหตุการณ์ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามเสียหาย โดยพิจารณาทัง้ ปจั จัยภายนอก เช่น นโบบายของรัฐบาล การเมือง
ภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลีย่ น ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น และปจั จัยภายในขององค์กร เช่น นโยบายกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โครงสร้าง
บริษทั ฯ กระบวนการทํางาน ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
จะต้องระบุถงึ ประเภทความเสีย่ งในแต่ละเหตุการณ์ให้ชดั เจนว่า ความเสีย่ งใดเป็ นความเสีย่ งหลัก (Key Risk) และความเสีย่ งใดเป็ น
ความเสีย่ งรอง
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3. การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Evaluation)
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งเพือ่ จะได้ดาํ เนินการพิจารณาในการจัดลําดับความเสีย่ งดูถงึ โอกาสในการเกิดความ
เสีย่ งและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เช่น ด้านการเงิน ด้านธุรกิจ และความปลอดภัยของลูกค้า เป็ นต้น
4. การจัดการความเสี่ยงและทําแผนบริ หารความเสี่ยง (Risk Treatment and Mitigation)
ภายหลังการจัดลําดับและความสําคัญของความเสีย่ งแล้ว บริษทั ฯ จะได้กาํ หนดแนวทางในการจัดการกับความเสีย่ ง
โดยหากบริษทั ฯ มีงบประมาณและทรัพยากรจํากัดความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบสูงและอาจเกิดบ่อย จะถูกให้พจิ ารณาเป็ นความเสีย่ งหลัก
(Key Risk) ทีจ่ ะต้องถูกจัดการเป็ นลําดับแรกส่วนความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตํ่าและมีโอกาสเกิดน้อยจะได้รบั การจัดการเป็ นลําดับต่อๆ
ไป
5. การรายงานและติ ดตามผล (Risk Reporting and Monitoring)
ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งจะมีการจัดทํารายงานของการประเมินความเสีย่ ง เพือ่ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
พร้อมทัง้ ประสานงานกับฝ่ายกํากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินสถานการณ์ในความเสีย่ ง
นัน้ ๆ ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ทนั ก่อนเกิดความเสียหาย ซึ่งภายหลังคณะกรรมการบริหารได้รบั ทราบข้อมูลแล้วจะ
พิจารณากลันกรองและนํ
่
าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
6. การทบทวนแผนบริ หารความเสี่ยง (Review of the Risk Management Plan)
ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งจะนําผลจากการตรวจสอบภายในมารวบรวม และสรุปผลการบริหารความเสีย่ งประจําปีรว่ มกับ
ฝา่ ยบริหารระดับสูงและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ นําผลสรุปรายงานเปิ ดเผยในแบบ 56-1 และรายงาน
ประจําปีของบริษทั ฯ ต่อไป พร้อมกันนัน้ ในการหารือร่วมกันจะได้มกี ารประเมินความเสีย่ งในทุกๆ สิน้ ปี เพือ่ พิจารณาถึงข้อทีต่ อ้ งมี
การปรับปรุงให้ดขี น้ึ และจะได้ดําเนินการจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ งและแผนบริหารความเสีย่ งให้ต่อเนื่อง เพื่อนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั เิ พือ่ ใช้ในปีถดั ๆ ไป
 การจัดทํานโยบายการลงทุน
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการลงทุนของบริษทั ฯ เนื่องจาก ตระหนักดีว่าการ
่
ลงทุนใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดผลตอบแทนทีด่ แี ก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ จะต้องดําเนินการภายใต้หลักของความระมัดระวังและมีการกลันกรอง
อย่างดีจากหลายๆ ด้าน การจัดทํานโยบายดังกล่าว ก็เพื่อเป็ นการกําหนดแนวทางทีช่ ดั เจนต่อการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ของ
บริษทั ฯ โดยได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารจึงได้มกี ารกําหนดภาระหน้าที่
และอํานาจของผูบ้ ริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทําแบบประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ซึ่งจะทําให้บริษทั ฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและ
รวดเร็ว รวมทัง้ เป็ นการลดความเสีย่ งทางธุรกิจและความเสีย่ งในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ โดยแบบ
ประเมินของบริษทั ฯ ได้จดั ทําขึน้ ภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบประเมินของบริษทั ฯ มีการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ 5 ส่วน คือ
ส่วนที1่ การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)
ส่วนที2่ การประเมินความเสีย่ ง(Risk Assessment)
ส่วนที3่ การควบคุมการปฏิบตั งิ าน(Control Activities)
ส่วนที4่ ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล(Information and Communication)
ส่วนที5่ ระบบการติดตาม(Monitoring Activities)
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 จริ ยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ฯ ได้กําหนดให้กรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบว่า
จะต้องใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทัง้ ต่อ
บริษัทฯ และผู้มสี ่วนได้เสียเป็ นกลุ่มสําคัญ นอกจากนี้ ยังได้หลักจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับพนักงานอื่นๆ เพื่อให้ใช้ยดึ ถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม รวมทัง้ สาธารณชนและสังคม
เช่นเดียวกัน โดยบริษทั ฯ มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง
 การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นคนละบุคคลคนกัน บริษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มีการแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
แต่ละชุด ทัง้ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามากํากับดูแลอย่างเป็ นอิสระ ทําให้กรรมการทุกท่านหรือผูบ้ ริหารไม่มอี ํานาจเบ็ดเสร็จและมี
การถ่ วงดุลในมติท่สี ําคัญ ซึ่งจะต้อ งได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ อํานาจที่มอบให้
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือคณะกรรมการบริษทั จะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการใดๆ ทีต่ นเอง หรือบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
 การดํารงตําแหน่ งของกรรมการในบริ ษทั อื่น
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของการอุ ทศิ เวลาการทํางานให้แก่บริษัทฯของกรรมการซึ่งการดํารงตําแหน่ งของ
กรรมการบริษทั ในบริษทั จดทะเบียนอื่นอย่างไม่จํากัดอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการได้จงึ ได้กําหนด
นโยบายในเรือ่ งของการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯในบริษทั จดทะเบียนอื่นไว้ดงั นี้
 กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ ควรดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จดทะเบียนเพียงแห่งเดียวเพือ่ ให้มเี วลา
เพียงพอในการดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
 กรรมการผูจ้ ดั การต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
 กรรมการบริหารของบริษทั ฯ ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษทั เนื่องจากว่า
กรรมการบริหารควรจะให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการทําหน้ าที่บริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหารให้แก่บริษทั ฯ เพื่อให้
บริษทั ได้รบั ประโยชน์สงู สุด
 กรรมการอิสระและกรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคลต่างชาติ
ให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษทั
อย่างไรก็ตาม หากมีกรรมการรายใดของบริษทั จําเป็ นต้องดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นมากกว่าที่
กําหนดกรรมการท่านดังกล่าวจะต้องแจ้งและชีแ้ จงเหตุผลให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบถึงเหตุผลและความจําเป็ นนัน้ ซึง่ หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่บริษัทฯได้กําหนดไว้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการท่านดังกล่าวอย่างเป็ นนัยสําคัญก็สามารถอนุ โลมได้ทงั ้ นี้คณะกรรมการของบริษทั จะได้ช้แี จงผลต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการดังกล่าวในรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นแบบแสดงข้อมูลประจําปี (แบบ56-1)
และรายงานประจําปีของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบต่อไป
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 นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการการคุ้มครองสิ ทธิ แก่ผแู้ จ้งเบาะแส
เพือ่ ให้มกี ารนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ถี ูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานผูบ้ ริหาร
รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในการสอดส่องดูแลในสิง่ ทีอ่ าจมีความผิดปกติหรือมีการดําเนินการอย่างผิดกฏหมาย ผิดจริยธรรม และผิดต่อ
จรรยาบรรณที่ดี
อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจของผูบ้ ริหารหรือเกิดจากการกระทําของพนักงานก็แล้วแต่ ตัวอย่างเช่น
ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน พฤติกรรมทีอ่ าจส่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทําที่ขาดความระมัดระวัง หรือขาดความรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการกระทําทีเ่ ห็นแก่
ประโยชน์ พวกพ้อง หากมีการพบเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทางให้มกี ารร้องเรียนหรือนํ าเสนอข้อคิดเห็นทัง้ จาก
พนักงานผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคนผ่านมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง คือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หรือช่องทาง E-mail ได้แก่
ac_acap@acap.co.th
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการตรวจสอบ
Corporate@acap.co.th
 สํานักเลขานุ การ/
นักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02-793-3926
โทร 02-793-3923
โทร 02-793-3906

กระบวนการหาข้อเท็จจริ ง
ทัง้ นี้ หากมีการแจ้งข้อมูลผ่านมายังสํานักเลขานุ การ ทางสํานักเลขานุ การจะเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารการแจ้งข้อมูลเพือ่ สรุป
ข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ เพือ่ แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รบั ทราบทุกครัง้ หรือในกรณีมกี ารแจ้งเรือ่ งไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวต้องมีความเพียงพอต่อการ
นํ าสืบได้และจะเรียกผูเ้ กี่ยวข้องให้มาชี้แจงและสอบถามเพิม่ เติมถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าวระหว่างการสอบถามข้อมูลจะมีการบันทึก
รายละเอียดของทัง้ ผูแ้ จ้งข้อมูลและผูถ้ ูกร้องเรียน รวมถึงคําให้การของบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเหตุการณ์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสรวมทัง้ แหล่งที่มาของข้อมูลและจะดําเนินการเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็ น
ความลับเพือ่ คุม้ ครองให้ผแู้ จ้งเบาะแสไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ จากการให้ขอ้ มูล
กระบวนการให้ความเป็ นธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบผูร้ บั เรื่องร้องเรียนจะพิจารณาให้ความเป็ นธรรมและปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ ูก
ร้องเรียนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทีถ่ ูกพาดพิงหรืออยู่ในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยหากยังไม่มคี วามชัดเจนในหลักฐาน
หรือข้อเท็จจริงจะไม่มกี ารตัดสินความผิดใดๆ แก่ผถู้ ูกร้องเรียน โดยจะมีการเก็บรายงานและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องไว้เป็ นความลับแก่
เฉพาะในวงจํากัดเปิดเผยเท่าทีจ่ าํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแ้ จ้ง หรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียนเป็ น
สําคัญอันดับแรก
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กระบวนการรายงาน
ทัง้ นี้ ภายหลังการสืบสวนข้อเท็จจริงจนได้ขอ้ สรุปในเรือ่ งดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากรณีดงั กล่าวมีความ
คืบหน้ าที่ชดั เจนหรือมีหลักฐานเพียงพอและเป็ นเหตุการณ์ ท่สี ่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างร้ายแรง คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ดําเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างทันทีต่อไป แต่หากเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานในระดับปฏิบตั งิ านและไม่สง่ ผล
กระทบร้ายแรงหรือ ไม่ได้นํ ามาซึ่งความเสื่อ มเสีย แก่บ ริษัทฯ อย่างมีนัย สํา คัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนิ น การแจ้ง ให้
อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผูอ้ ํานวยการของสายงานที่พนักงานคนนัน้ สังกัดอยู่เพื่อรับทราบและตักเตือนหรือถ้าบุคคลที่
กระทําผิดมีตําแหน่ งในระดับผูอ้ ํานวยการขึน้ ไป คณะกรรมการตรวจสอบก็จะนําส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป
กระบวนการลงโทษ
บริษัท ฯ ได้กําหนดบทลงโทษให้เ หมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ ของการกระทํา ความผิด โดยความรุน แรงของ
บทลงโทษจะแตกต่างกันไปตามความร้ายแรงของการกระทํา
เบื้องต้นหากการกระทําผิดเป็ นการกระทําผิดเพียงเล็กน้อยและเป็ นครัง้ แรกจะเป็ นการออกหนังสือตักเตือนก่อนโดยผูม้ ี
อํานาจของฝา่ ยทรัพยากรบุคคลเป็ นผูล้ งนาม
แต่หากเป็ นการกระทําผิดทีร่ า้ ยแรงและนํ ามาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษทั ฯ บริษทั ฯก็มบี ทลงโทษ
ตัง้ แต่การให้พกั งานโดยไม่ได้รบั เงินเดือน การเลิกจ้าง แต่หากการกระทําความผิดดังกล่าวได้นําไปสูค่ วามผิดตามกฏหมายอื่นๆ ของ
ประเทศ เช่น กฏหมายอาญา กฏหมายแพ่ง หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรอิสระใดๆ ที่มหี น้ าที่ควบคุมการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ ก็ตอ้ งดําเนินการไปตามขัน้ ตอนกฏหมายนัน้ ๆ
9.8 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยที่ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จํานวน 6 บริษทั บริษทั ฯ มีนโยบายและกลไกในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยทัง้ หมด ด้วยการส่งผูบ้ ริหารหรือกรรมการของบริษทั ฯ เข้าไปบริหารงาน รวมถึงเป็ นผู้
กําหนดนโยบายการบริหารงานต่างๆ เอง ซึง่ การทํารายการระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อยทุกแห่งนัน้ มีกลไกการกํากับดูแลอย่างมี
ขัน้ ตอน มีคณะกรรมการบริษทั ย่อยแต่ละแห่งเป็ นผูพ้ จิ ารณา ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ในฐานะบริษทั แม่ จะมีขนั ้ ตอนการพิจารณาอีกขัน้
หนึ่งตามความเหมาะสมและความสําคัญของรายการ
นอกจากนี้ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงกฏระเบียบข้อปฏิบตั ติ ่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องปฏิบตั ภิ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะคลอบคลุมไปถึงการทํารายการของบริษทั ย่อยทุกแห่งด้วย ในขณะที่การกํากับดูแล
มาตรฐานการบันทึกบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ฯ ได้ใช้ผตู้ รวจสอบบัญชีทเ่ี ป็ นมาตรฐานเดียวกับบริษทั ฯ ซึง่
ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การจัดทํารายงานทางการเงินรวมของ
บริษทั ฯ มีมาตรฐานเดียวกัน
9.9 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2560 บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอีก 5
บริษทั (ไม่รวมบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์คอื บริษทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี จํากัด) ซึง่ ผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีดงั กล่าวไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องใดๆ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา
ดังนี้
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ปี 2561
บริ ษทั ฯ

ประเภทค่าตอบแทน

บริ ษทั ย่อย
รวม 4 บริ ษทั
2/

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงิน
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)
ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด.50
รวมค่าสอบบัญชีทงั ้ หมด

ปี 2560
รวมบริ ษทั ฯ
และ
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ย่อย
รวม 5 บริ ษทั
1/

รวมบริ ษทั ฯ
และ
บริ ษทั ย่อย

1,140,000
1,140,000

1,390,000
1,320,000

2,530,000
2,460,000

990,000
1,095,000

1,389,000
1,146,000

2,379,000
2,241,000

2,280,000

2,710000

4,990,000

2,085,000

2,535,000

4,620,000

20,000
2,300,000

80,000
2,790,000

100,000
5,090,000

15,000
2,100,000

65,000
2,600,000

80,000
4,700,000

หมายเหตุ 1. “ 1/ “
1)
2)
3)
4)
5)

บริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด (“ACON”)
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”)
บริษทั แคปปิตอลโอเค จํากัด (“CAP OK”)
บริษทั โอเค แคช จํากัด (“OK.Cash”) เดิมชือ่ บริษทั โปรเฟสชั ่นแนลคอลเลคชั ่น จํากัด (“P COL”)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)

2. “ 2/ “
1)
2)
3)
4)

บริษทั ย่อย 4 บริษทั ได้แก่
บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด (“ACON”)
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”)
บริษทั แคปปิตอลโอเค จํากัด (“CAP OK”)
บริษทั โอเค แคช จํากัด (“OK.Cash”) เดิมชือ่ บริษทั โปรเฟสชั ่นแนลคอลเลคชั ่น จํากัด (“P COL”)

เนื่องจากว่า บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (บริษทั ย่อย) ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ซึง่ นาย
ทะเบียนได้รบั จดทะเบียนไว้แล้ว เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
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10. ความรับผิ ดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 ภาพรวมการดําเนิ นงานภายใต้ความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมบริษทั ฯ ถือเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจบริษทั ฯ ได้ดําเนินการ
ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นทีเ่ ข้าใจดีวา่ การเกือ้ กูลซึง่ กันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคมโดยรอบ ตลอดจนการ
ให้ความใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมในสังคมนัน้ จะเป็ นส่วนสําคัญทีจ่ ะทําให้มกี ารเติบโตทีด่ ที งั ้ ในด้านธุรกิจและทําให้สงั คมและสภาพแวดล้อม
่ นไว้ ดังต่อไปนี้
นัน้ มีความน่าอยูย่ งิ่ ขึน้ บริษทั ฯ จึงได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามยังยื
วิสยั ทัศน์ : บริษทั ฯ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของสังคมด้วยการมุ่งมันที
่ ่จะเสนองานบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่
หลากหลายมีการให้บริการงานทีด่ มี คี ุณภาพภายใต้การอนุ รกั ษ์และใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม
ภารกิจ: บริษทั ฯ จะพัฒนาธุรกิจให้มคี วามเติบโตส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ รวมถึงการ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการนักลงทุนลูกหนี้เพื่อจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมากขึน้ ในขณะเดียวกันจะดําเนินธุรกิจไป
พร้อมกับการช่วยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนสิง่ แวดล้อมให้มคี วามน่าอยูแ่ ละมีคุณภาพทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
กลยุทธ์: บริษทั ฯ วางกลยุทธ์ทจ่ี ะดําเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับให้การดูแลชุมชนสังคม ตลอดจนการรักษาสิง่ แวดล้อมด้วย
การปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนเห็นความสําคัญของชุมชนสังคมและสิง่ แวดล้อม และมีการจัดทําคูม่ อื นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษทั ฯ ขึน้ มา (ตามหัวข้อการกํากับดูแลกิจการทีด่ )ี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนนําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
10.2 แนวทางการดําเนิ นงานภายใต้ความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR)
บริษทั ฯ มุ่งหมายที่จะดําเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที่ดคี วบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษา
่ นด้วยการปฏิบตั ติ ามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อทีจ่ ะนํ าพาให้บริษทั ฯมีการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
ของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษทั ฯ เชื่อว่าการสร้าง“ความยังยื
่ นขององค์กร(Corporate
Sustainability)” เป็ นสิง่ สําคัญยิง่ ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
การกําหนดนโยบายของ CSR เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อชุมชนสังคมและ
ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ในหลายด้านแก่บริษทั ฯเช่นการสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯการสร้างภาพลักษณ์
ของบริษทั ฯ ทีด่ ตี ่อสังคมเป็ นต้นโดยแนวนโยบายดังกล่าวได้แก่
10.2.1 การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
หมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัง้ ต่อพนักงานผูถ้ อื หุน้ คู่คา้ เจ้าหนี้และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกคนโดยยึดหลักการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
• ความซื่อสัตย์ (Honesty)
บริษัท ฯให้บ ริก ารต่ อ ลูก ค้า ด้ว ยความซื่อ ตรงซื่อ สัต ย์สุ จ ริต ตรงไปตรงมารวมถึง ปฏิบ ตั ิต่ อ บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งโดยไม่
หลอกลวงหรือบิดเบือนสารสนเทศเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆอันนําไปสูป่ ระโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
• ความยุติธรรมและคุณธรรม (Fairness and Integrity)
บริษทั ฯ ควรแสดงให้เห็นถึงความยุตธิ รรมและความมีคุณธรรมทัง้ ในส่วนของการประกอบธรุกจิ ทีไ่ ม่เอาเปรียบต่อคู่คา้
หรือให้ร้ายต่อคู่แข่งรวมถึงการไม่เอาเปรียบต่อพนักงานและดูแลพนักงานให้มคี ่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมการ
เปิดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ อย่างโปร่งใสทันเวลาและเท่าเทียมกันในทุกๆ กลุม่ ไม่จาํ กัดเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง
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• การรักษาคําพูดและความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness)
บริษทั ฯ จะรักษาคําพูดต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หลายเช่นเจ้าหนี้ลกู ค้าเพือ่ สร้างความเชื่อมันและความไว้
่
วางใจให้กบั ทุกๆ
คนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กรณีเกิดความเข้าใจผิดจะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงไม่หลอกหลวงเพือ่ ให้ความ
มุง่ หมายและเจตนาของคํามันสั
่ ญญาของตนสมบูรณ์
• การเคารพต่อผูอ้ ื่น (Respect for others)
บริษทั ฯ จะไม่กล่าวหาหรือดูถูกเหยียดหยามในเกียรติของแต่ละบุคคลและให้ความเคารพต่ออิสระและความเป็ นส่วนตัว
ต่อบุคคลอื่น การรับฟงั ความคิดเห็นของพนักงาน คําร้องเรียน หรือตําหนิของลูกค้าเพื่อนํ ามาปรับปรุงและพัฒนาให้
องค์กรสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
• การยึดถือปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย (Law Abiding)
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมาย รวมทัง้ กฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจ เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีความถูกต้องก่อให้เกิดคุณค่าแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
10.2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
อนุ มตั นิ โยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในคู่มอื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ การอนุ มตั นิ โยบายดังกล่าวเพื่อ
เป็ นการยืนยันถึงความยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษทั ฯ ได้แสดง
เจตนารมณ์ทจ่ี ะไม่สนับสนุ นการคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้ หมดใน
ทุกประเทศและทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย บริษทั ฯ มีนโยบายในการห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร
พนักงานตลอดจนบุคคลทีส่ ามมีความเกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยกระทําใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าจะโดยการ
นําเสนอ (Offering) การให้คาํ มันสั
่ ญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving
่ งกล่าว บริษทั ฯ ได้แสดงเจตจํานงค์ในการเข้าร่วมเป็ น “แนวร่วม
or accepting bribes) และเพือ่ เป็ นการตอกยํ้าถึงความมุง่ มันดั
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC) และเพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายนี้
่ น
บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดยทัวกั
คํานิ ยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สญ
ั ญามอบให้ให้คํามันเรี
่ ยก
ร้องหรือรับซึ่งเงินทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหน่ วยงานของรัฐหน่ วยงานของเอกชนหรือผูม้ ี
หน้าทีไ่ ม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ
ธุรกิจหรือแนะนํ าธุรกิจให้กบั บริษทั ฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่
เป็ นกรณีทก่ี ฎหมายระเบียบประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชันและปลู
่
กฝงั จนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชีระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุมเหมาะสมทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
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3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกําหนดให้มรี ะบบและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจระเบียบข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอ้ ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฎิบตั งิ านว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตรงตามนโยบายแนวปฏิบตั อิ ํานาจดําเนินการระเบียบปฎิบตั แิ ละกฏหมายข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดูแล เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่ามีระบบควบคุมทีม่ คี วามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันที
่ อ่ าจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้
รับทราบโดยทันที
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัทผู้บริหารพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและ
่
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชันไม่
่ วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
่
2. พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องและไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระทําทีเ่ ข้าข่ายการคอร์รปั ชันโดย
จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบโดยทันทีและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีก่ าํ หนดให้ทาํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเรื่องคอร์รปั ชันแก่
่ บริษทั ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
บ่ ริษทั ฯกําหนดไว้ใน Whistleblower Policy
หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชันตามที
่
4. หากผูใ้ ดได้รบั การตัดสินและมีหลักฐานในการระบุการกระทําผิดแล้วผูท้ ม่ี คี วามผิดจากการกระทําการคอร์รปั ชันนี
่ ้ จะ
ได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯกําหนดรวมทัง้ การรับโทษตามกฏหมายหากการกระทํานัน้ มีผลทางกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ใดๆ
5. บริษทั ฯ จะเผยแพร่แนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯทางเว็บไซต์รวมทัง้ การแจ้งและทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องกับบริษัท ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ บริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชันนี
่ ้
6. บริษทั ฯ จะสร้างและปลูกฝงั จิตสํานึกให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนยึดมันในแนวปฏิ
่
บตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เพื่อเป็ นพืน้ ฐานทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรอย่างยังยื
่ น ด้วยการประกาศนโยบายนี้ให้ทราบโดยทัวกั
่ นแก่พนักงานทุกระดับ
รวมทัง้ จัดให้มกี ารฝึกอบรมชีแ้ จงแนวปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานทีเ่ ข้าใหม่ได้รบั ทราบ
ข้อกําหนดในการดําเนิ นการ
1. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ําหนดไว้ในคู่มอื จรรยาบรรณของบริษทั ฯ
คูม่ อื การกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนแนวปฏิบตั ทิ างด้านจรรยาบรรณทีด่ ขี องบริษทั ฯ
2. นโยบายการต่อต้านนี้ ให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ ง
การฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและการให้ผลตอบแทน
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั เิ รื่องการให้การมอบหรือรับของขวัญของกํานัลจาก
ลูก ค้า และผู้ท่ีม ีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ กับ บริษัท ฯ หรือ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย กับ บริษัท ฯ ให้เ ป็ น ไปตามที่กํ า หนดด้า นจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ
4. การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุ นในกิจการใดๆ ของบริษทั ฯ ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฏหมายโดยจะ
ต้องไม่ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุ นในครัง้ ใดๆ ถูกนํามาอ้างอิงเป็ นข้ออ้างในการติดสินบนได้
5. ฝา่ ยจัดซือ้ จัดจ้างหรือฝา่ ยดําเนินการทีต่ ดิ ต่อประสานงานทางธุรกิจในส่วนต่างๆ จะต้องดําเนินงานให้เป็ นไปด้วยความ
โปร่งใสซื่อสัตย์และตรวจสอบได้
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การติ ดตามการประเมิ นผล
1. บริษทั ฯ กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันโดย
่
หากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทําใดทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จะดําเนินการแจ้งให้ฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบโดยทันที
2. หากการกระทําดังกล่าวถูกพิสูจน์ ได้ว่าเป็ นจริง บริษทั ฯ จะมีบทลงโทษแก่ผกู้ ระทําความผิดตามความร้ายแรงของ
เหตุการณ์นนั ้ ๆ โดยในเบือ้ งต้นจะเป็ นการพิจาณาโทษทางวินยั แก่พนักงานทีก่ ่อให้เกิดการทุจริต ซึง่ หากความผิดนัน้ ไปเกีย่ วข้องกับ
ความผิดในทางกฏหมาย บริษทั ฯ ก็จะดําเนินการตามบทลงโทษทางกฏหมายเพิม่ เติมต่อไป
3. ฝา่ ยตรวจสอบภายในได้จดั ทําแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจํ
่
าปีเพือ่ ประเมินแนวปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทฯ โดยแบบประเมินดังกล่าวยึดแนวทางของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันที
่ ไ่ ด้รบั การจัดทําขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เป็ นแนว
ปฏิบตั เิ พื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทราบถึงผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ โดยจะนําผลการประเมินรายงานไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ เพือ่ เปิ ดเผยให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
ได้ทราบต่อไป
10.2.3 การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการเคารพกฏหมายและสิ ทธิ มนุษยชนสากล
บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุ นและมุง่ มันที
่ จ่ ะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุ ษยชนความตระหนักนี้
มีรากฐานมาจากวิสยั ทัศน์ และค่านิ ยมองค์กรและบริษัท ฯได้แสดงเจตนารมณ์ น้ี ด้ว ยการร่วมลงนามปฎิญญาสากลว่า ด้วยสิท ธิ
มนุ ษยชนขององค์กรสหประชาชาติ(UN Global Compact) ซึง่ นอกจากทีร่ ะบุไว้ในปริญญาสากลดังกล่าวแล้วนัน้ และเพือ่ การยึดถือ
ปฏิบตั ขิ องกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลดังนี้
1. บริษทั ฯจะดําเนินธุรกิจว่าด้วยการเคารพกฏหมายและพนักงานผูบ้ ริหารทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามกฏหมายเช่นกัน
2. บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลอย่างเคร่งครัดให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลแก่
พนักงานเพือ่ นําไปปฏิบตั เิ ป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนินงาน
3. บริษทั ฯ ไม่สนับสนุ นกิจกรรมทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุ ษยชน
4. บริษทั ฯ สนับสนุ นให้พนักงานใช้สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองไทยโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฏหมาย
5. บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานการเปิ ดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะ
ทําได้กต็ ่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากพนักงานผูน้ ัน้ ทัง้ นี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบ
บริษทั ฯ หรือตามกฏหมาย
6. บริษทั ฯ ต้องเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทํางานซึ่ง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธกี ารแก้ไข เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝา่ ยและสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ในการทํางานร่วมกัน
7. พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องทําความเข้าใจกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ี
ถ้วนและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคําปรึกษาจากสํานักกฏหมาย ห้ามปฏิบตั ไิ ปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่ม ี
คําแนะนํา
8. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่วา่ จะเป็ นทางวาจาหรือกระทําต่อผูอ้ ่นื บนพืน้ ฐาน
ของเชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
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10.2.4 การเคารพสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี วัสดิการและแก่พนักงานของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อการผ่อนคลาย การฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน เพื่อเพิม่ พูนความรู้ การจัดให้มกี องทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ให้ความเคารพในสิทธิต่างๆ ของพนักงานและค่าจ้างแรงงาน โดยไม่มกี ารกลันแกล้
่
งหรือข่มขูใ่ ดๆ เช่น การให้สทิ ธิการลาหยุดพัก
ร้อน สิทธิในการหยุดลากิจ การให้สทิ ธิลาป่วย การให้สทิ ธิในการแสดงความเห็นต่อนโยบายการปฎิบตั งิ านต่างๆ ซึ่งพนักงาน
สามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝา่ ยทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ หรือผ่านทางผูบ้ งั คับบัญชาของตนเองได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ้างพนักงานด้วยการยึดหลักในการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมายและให้การ
เคารพหลักสิทธิมนุ ษยชนของแรงงาน โดยครอบคลุมในเรื่องการจ้างงาน การคุม้ ครองทางสังคม เสรีภาพในการสมาคมทางสังคม
สุขภาพ และความปลอดภัย เป็ นต้น
10.2.5 ความรับผิ ดชอบผูร้ บั บริ การหรือลูกค้า
การให้ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการติดตามผลการปฎิบตั งิ านว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรือไม่โดยการ
ให้บริการต่างๆ แก่ลกู ค้า จะต้องเป็ นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบถูกต้องตามหลักของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ หากมีปญั หาใดๆ จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหารือเพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขหาทางออกร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ลูกค้า
รับภาระหรือแก้ไขปญั หาแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผลสําเร็จของการบริหารงานของบริษทั ฯ มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ บริษทั ฯ จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
ต่อลูกค้าด้วยการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้
1. จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเท่านัน้
2. ไม่มงุ่ หวังกําไรเกินควรเมือ่ เทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีบ่ ริษทั ฯ มีให้
3. การให้คําแนะนํ าแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาเงื่อนไขสิทธิผลประโยชน์ และข้อผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้าเราจะ
นําเสนอข้อมูลทัง้ หมดอย่างชัดเจนตามความเป็ นจริงไม่บดิ เบือนและโปร่งใสยุตธิ รรม
4. การเชือ้ เชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษทั ฯ จะต้องไม่ระบุเงือ่ นไขทีไ่ ม่เป็ นธรรมและไม่โปร่งใสทีแ่ สดงเจตนาให้เห็นถึง
การเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ
5. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นําข้อมูลมาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
10.2.6 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ถึงแม้บริษทั ฯ จะไม่ได้ดาํ เนินธุรกิจทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ใดๆจากธรรมชาติ เพือ่ นํามาใช้ผลิตสินค้าหรือบริการแต่บริษทั ฯ ได้รณรงค์
ให้พนักงานเห็นความสําคัญต่อการประหยัดพลังงาน ด้วยการจัดทํานโยบายเกีย่ วกับการฝึกอบรมพนักงานด้านสิง่ แวดล้อมขึน้ มาเป็ น
แนวปฏิบตั เิ พือ่ เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนลดมลภาวะต่างๆ รวมถึงเป็ นการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานทางอ้อม
ด้วยการประกาศเป็ นหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงานให้ปิดไฟระหว่างพักเทีย่ ง การให้พนักงานนํ ากระดาษทีย่ งั ใช้ได้นํากลับมา
ใช้ใหม่ การใช้อุปกรณ์ สํานักงานอย่างประหยัด เป็ นต้น ซึ่งบริษทั ฯ เชื่อว่าหากมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังจะทําให้ประเทศชาติ
ประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติและดํารงรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อมให้น่าอยูค่ สู่ งั คมไทยไปอีกนาน
10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ในทุกๆ ปี พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้ร่วมกันทํากิจกรรมสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม เช่น เด็กกําพร้า
เด็กพิการ บ้านพักคนชรา โดยการมอบสิง่ ของช่วยเหลือและจัดทําอาหารเลีย้ ง เป็ นต้น ซึง่ บุคคลเหล่านี้เป็ นบุคคลทีต่ อั งการความ
ช่วยเหลือจากสังคมเพื่อทีจ่ ะมีกําลังใจและสามารถดํารงอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข ซึ่งบริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้และ
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ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งในการให้กาํ ลังใจต่อผูค้ นในสังคมด้วยกัน จึงได้จดั กิจกรรมดังกล่าวขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการช่วยเหลือใดๆ
ต่อเพือ่ นมนุ ษย์ทม่ี ใิ ช่คนไทยไม่วา่ จะเป็ นการเกิดอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวในต่างประเทศ บริษทั ฯ ก็จะร่วมกับพนักงานและผูบ้ ริหาร
ส่งความช่วยเหลือเป็ นสิง่ ของหรือเงินช่วยเหลือไปให้กาํ ลังใจแก่บุคคลเหล่านัน้ เสมอ
10.3 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2546 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กคนชราและผูด้ อ้ ยโอกาส (Foundation for Underprivileged Children and
Elderly) ขึน้ มาเพื่อดําเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมโดยตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯร่วมดูแล และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางมูลนิธฯิ ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานของบริษทั ฯเพื่อมอบโอกาสให้เด็กๆคนชรา
ผูด้ อ้ ยโอกาสรวมถึงผูป้ ระสบเหตุการณ์ต่างๆ ทีน่ ํามาซึง่ ความสูญเสียในชีวติ หรือทรัพย์สนิ ซึง่ กิจกรรมต่างๆ มีทงั ้ การบริจาคเงินผ่าน
หน่วยงานช่วยเหลือแห่งอื่นและกิจกรรมทีม่ ลู นิธเิ ป็ นผูด้ าํ เนินการเองดังปรากฏกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือสังคมทีผ่ า่ นมาดังนี้
ปี 2551 บริจาคเงินและมอบสิง่ ของศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มอบเงินช่วยเหลือให้กบั สภากาชาดไทยเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ปิ ระเทศพม่า
มอบเงินช่วยเหลือให้กบั สภากาชาดไทยช่วยเหลือแผ่นดินไหวในจีน
ปี 2552 บริจาคเงินและมอบสิง่ ของให้กบั สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี 2553 จัดสร้างห้องสมุด มอบหนังสืออุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้กบั โรงเรียนวัดทุง่ ขาม อ.เกาะคา จ.ลําปาง
ปี 2554 ลงพืน้ ทีช่ ่วยเหลือผูท้ ป่ี ระสบอุทกภัยในเขตบางบัวทอง โดยนํ าสิง่ ของและถุงยังชีพกว่า 500 ชุดไปบริจาคให้
ประชาชนในเขตดังกล่าว
ปี 2555 มอบอุปกรณ์การศึกษาและสนามวอลเลย์บอลให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึงจ.ชลบุรี
มอบวัสดุและสือ่ การเรียนการสอนจัดสร้างห้องนํ้าให้แก่โรงเรียนวัดนาคูอ.ผักไห่จ.อยุธยา
ปี 2556 มอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กฬี าของเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านไร่อ.พานทองจ.ชลบุรี
ปี 2560 บริจาคเงินและมอบสิง่ ของให้กบั โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กผูพ้ กิ ารซํ้าซ้อน) เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
บริจาคเงินพร้อมทัง้ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ ทักษะและพัฒนาศักยภาพผูพ้ กิ ารในสายงานคอลเซ็นเตอร์
ให้กบั มูลนิธพิ ระมหาไถ่เพือ่ การพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
มูลนิธฯิ ได้มกี ารติดตามและประเมินผลของการดําเนินงาน โดยในระยะเวลา 3 เดือนหลังการดําเนินงานผูร้ บั ผิดชอบ
ของมูลนิธฯิ จะทําการติดต่อสอบถามไปยังผูด้ แู ลของสถานทีด่ งั กล่าว รวมถึงการส่งตัวแทนไปเยีย่ มชมสถานที่ เพือ่ เป็ นการประเมิน
ว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้ประโยชน์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด
ด้วยบริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พลังสามัคคีของพนักงานในองค์กรและความรูส้ กึ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็ นปจั จัยสําคัญ
ในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จ ดังนัน้ เพือ่ สร้างขวัญและกําลังใจให้กบั พนักงาน บริษทั ฯ ได้จดั โครงการเลีย้ งอาหารกลางวัน
ให้กบั พนักงานบริษทั ทุกวันจันทร์ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2558 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหารและค่าเดินทางของ
พนักงาน รวมทัง้ เพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นพนักงานในบริษทั ฯ เพราะได้มเี วลารับประทานอาหารและพูดคุยแลกเปลีย่ น
ทัศนคติรว่ มกันในทีท่ าํ งาน
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีการจัดการและดูแลเพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ คี ณะกรรมการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการอิสระคอยทําหน้าทีต่ ดิ ตามตรวจสอบและ
ประสานกับฝา่ ยบริหารความเสีย่ งและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ กําหนดให้มกี รรมการอิสระเป็ น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีอสิ ระ ไม่มขี อ้ จํากัดในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รบั
ความร่วมมืออย่างดีทงั ้ จากผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยหน้ าทีด่ งั กล่าวรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ให้ม ี
ความโปร่งใสเชือ่ ถือได้และถูกต้องภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายกํากับดูแล ซึ่งตัง้ เป็ นหน่ วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน โดยมีฝ่ายบริหารความเสีย่ งทําหน้ าที่รายงานความเสีย่ งต่างๆ ที่จะ
เกิดขึน้ โดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ การพิจารณาและอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ถอดถอนโยกย้ายตําแหน่ งหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้ าฝ่ายกํากับดูแลจะต้องผ่านการอนุ มตั ิหรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะ
พิจารณาคุณสมบัตผิ ปู้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มาเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี ซึง่ หัวหน้าตรวจสอบภายในจะมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบภายในและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทั ฯ สอบทานคุณภาพการปฏิบตั งิ านต่างๆ ภายในบริษทั ฯ ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษทั ฯ หรือไม่ รวมถึงหน้าทีใ่ นการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การดําเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะทํางานตรวจสอบควบคุมและติดตามการทํางานของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีระบบป้องกันการล่วงรูข้ อ้ มูลระหว่างหน่วยงาน (Chinese Wall) โดยมีการจัดแยกพืน้ ทีข่ องสายงานทีม่ ขี อ้ มูล
ทีเ่ ป็ นความลับชัดเจน มีการกําหนดชื่อรหัส (Code name) สําหรับลูกค้ารายต่างๆ มีการกําหนดและจํากัดทีมบุคลากรสําหรับแต่ละ
งานทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ตลอดจนมีขอ้ กําหนดการปฏิบตั ใิ นเรื่องการรักษาความลับให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามดังทีเ่ ปิ ดเผยไว้ใน
หัวข้อ การกํากับดูแลกิจการ และบริษทั ฯ มีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญทีท่ าํ ให้กรรมการ ผูส้ อบบัญชี และผูม้ อี ํานาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีใ่ นการกําหนดการบริหารความเสีย่ ง ประสานงาน และให้คําแนะนํ ากับหน่ วยงานต่างๆใน
การประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ การจัดทําแผนป้องกันและควบคุมความเสีย่ งขึน้ มาปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ มีฝา่ ยตรวจสอบภายในทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบการประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็ นต้น
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บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล /
นิ ติบคุ คล
ลักษณะ
ที่อาจมีความ
ความสัมพันธ์
ขัดแย้ง
บ จ . โ ก ล บ อ ล เป็ นบริษทั ย่อย โดย
เซอร์ ว ิ ส เซ็ น บริษทั ฯ ถือหุน้
เตอร์ (GSC)
ร้อยละ 99.99
(ชื่อ เดิม บจ.เอ
แคป เซอร์ ว ิ ส
เซส)

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน
GSC จ่าย
ค่าบริการให้
บริษทั ฯ เป็ นค่า
การบริการด้าน
บัญชีและการเงิน
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกเบี้ย จากเงิน
ให้กู้

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2559
-

0.09

GSC จ่ า ย
ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห้
บริ ษ ั ท ฯ เป็ นค่ า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ

7.40

บ จ . เ อ แ ค ป เป็ นบริษทั ย่อย โดย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ค อ น ซั ล ติ้ ง บริษทั ฯ ถือหุน้
รายได้จากการ
(ACON)
ร้อยละ 99.99
ปนั ส่วนค่าใช้จา่ ย

-

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกเบี้ย จากเงิน
ให้กู้
ACON จ่ า ย
ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห้
บริ ษ ั ท ฯ เป็ นค่ า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ

0.09

1.93
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ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
ปี 2560
รายการ
- รายการดั ง กล่ า ว
เ ป็ น ร า ย ก า ร
ระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้
โดยบริษั ท ฯ ร้ อ ย
- ละ 99.99 และเป็ น
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ทางการค้าปกติ
2

- รายการดั ง กล่ า ว
เ ป็ น ร า ย ก า ร
ระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้
โดยบริษั ท ฯ ร้ อ ย
0.08 ละ 99.99 และเป็ น
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ทางการค้าปกติ
0.25

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษ ัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุ้ น โ ด ย บ ริ ษ ั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และรายการดัง กล่ า ว
เป็ น ไปตามแนวทางการค้า
ปกติ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดํ า เนิ น งานของบริษัท ฯ
โดยที่ร ายการเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษ ัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุ้ น โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และรายการดัง กล่ า ว
เป็ น ไปตามแนวทางการค้า
ปกติ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดํ า เนิ น งานของบริษ ัท ฯ
โดยที่ร ายการเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผล

บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

บุคคล /
นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
บจ. แคปปิตอล
โอเค
(CAP OK)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

เป็ นบริษทั ย่อย โดย CAP OK จ่าย
บริษทั ฯ ถือหุน้
ค่าบริการให้
ร้อยละ 99.99
บริษทั ฯ เป็ นค่า
การบริการด้าน
บัญชีและการเงิน
บริษทั ฯจ่าย
ดอกเบีย้ จากการ
กูย้ มื เงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2559
-

1.65

CAP OK จ่าย
ค่าบริการให้
บริษทั ฯ เป็ นค่า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ

2.40

บจ.โอเคแคช เป็ นบริษทั ย่อย โดย OK CASH จ่าย
(OK CASH)
บริษทั ฯ ถือหุน้
ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห้
ร้อยละ 99.99
บริ ษ ั ท ฯ เป็ นค่ า
การบริ ก ารด้ า น
บัญชีและการเงิน

-

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกเบี้ย จากเงิน
ให้กยู้ มื

3.50

OK CASH จ่าย
ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห้
บริ ษั ท ฯ เป็ นค่ า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ

3.68
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ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
ปี 2560
รายการ
- รายการดั ง กล่ า ว
เ ป็ น ร า ย ก า ร
ระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้
โดยบริษั ท ฯ ร้ อ ย
2.35 ละ 99.99 และเป็ น
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ทางการค้าปกติ
3.9

- รายการดั ง กล่ า ว
เ ป็ น ร า ย ก า ร
ระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทั ฯ
ร้อยละ 99.99 และ
1.57 เ ป็ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ธุ ร กิ จ ทางการค้ า
ปกติ
3.6

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย ทีถ่ อื
หุ้ น โ ด ย บ ริ ษ ั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และรายการดัง กล่ า ว
เป็ น ไปตามแนวทางการค้า
ปกติ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดํ า เนิ น งานของบริษัท ฯ
โดยที่ร ายการเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษ ัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุ้ น โ ด ย บ ริ ษ ั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และรายการดัง กล่า ว
เป็ น ไปตามแนวทางการค้า
ปกติ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดํ า เนิ น งานของบริษ ัท ฯ
โดยที่ร ายการเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผล

บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

บุคคล /
นิ ติบคุ คล
ลักษณะ
ที่อาจมีความ
ความสัมพันธ์
ขัดแย้ง
บ จ . บ ริ ห า ร เป็ นบริษทั ย่อย โดย
สิ น ท รั พ ย์ เ อ บริษทั ฯ ถือหุน้
แคป (เอเชี ย ) ร้อยละ 99.99
จํากัด
(ACAP ASIA)

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2559

จ่า ยค่ า บริก ารให้
บริ ษ ั ท ฯ เป็ นค่ า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ

0.12

บ ริ ษั ท ฯ จ่ า ย
ดอกเบี้ย จากการ
กูย้ มื เงิน

0.25

ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
ปี 2560
รายการ
0.06 รายการดั ง กล่ า ว
เ ป็ น ร า ย ก า ร
ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษ ั ท ฯ
กับบริษทั ย่อยทีถ่ อื
หุน้ โดยบริษทั ฯ
0.22 ร้อยละ 99.99 และ
เ ป็ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ธุ ร กิ จ ทางการค้ า
ปกติ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษ ัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุ้ น โ ด ย บ ริ ษ ั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และรายการดัง กล่ า ว
เป็ น ไปตามแนวทางการค้า
ปกติ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดํ า เนิ น งานของบริษ ัท ฯ
โดยที่ร ายการเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผล

12.2. สิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล /
นิ ติบคุ คล
ลักษณะ
ที่อาจมีความ
ความสัมพันธ์
ขัดแย้ง
บ จ . โ ก ล บ อ ล เป็ นบริษทั ย่อย โดย
เซอร์ ว ิ ส เ ซ็ น บริษทั ฯ ถือหุน้
เตอร์ (GSC)
ร้อยละ 99.99
(ชื่อ เดิม บจ.เอ
แคป เซอร์ ว ิ ส
เซส)

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2559

บ ริ ษั ท ฯ มี
ดอกเบี้ย เงิน ให้
กู้ยมื และค่าการ
บริ ห ารจัด การ
ต่างๆ ค้างรับ

0.54

บจ.เอแคป คอน เป็ นบริษทั ย่อย โดย บ ริ ษั ท ฯ มี
ซัลติง้ (ACON) บริษทั ฯ ถือหุน้
ดอกเบี้ย เงิน ให้
ร้อยละ 99.99
กู้ยมื และค่าการ
บริ ห ารจัด การ
ต่างๆ ค้างรับ

0.36

บจ.โอเคแคช เป็ นบริษทั ย่อย โดย
(OK CASH)
บริษทั ฯ ถือหุน้
(ชื่อเดิมบจ.โปร ร้อยละ 99.99
เ ฟ ส ชั ่ น
แนลคอลเลคชัน่
(PCOL))

0.54

บ ริ ษั ท ฯ มี
ดอกเบี้ย เงิน ให้
กู้ยมื และค่าการ
บริ ห ารจัด การ
ต่างๆ ค้างรับ
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ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
ปี 2560
รายการ
0.34 รายการดังกล่าวเป็ น
ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โ ด ย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทา ง
การค้าปกติ
0.01 รายการดังกล่าวเป็ น
ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โ ด ย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทา ง
การค้าปกติ
0.40 เ ป็ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ท า ง
ก า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
บริษทั ฯ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

บุคคล /
ลักษณะของ
นิ ติบคุ คล
ลักษณะ
รายการ
ที่อาจมีความ
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
ขัดแย้ง
บจ.แคปปิ ต อล เป็ นบริษทั ย่อย โดย บริษทั ฯมีค่าการ
โอเค
บริษทั ฯ ถือหุน้
บริ ห ารจัด การ
(CAP OK)
ร้อยละ 99.99
ต่างๆ ค้างรับ
บ ริ ษั ท ฯ มี
ด อ ก เ บี้ ย ค้ า ง
จ่ า ยและค่ า ซื้ อ
หุ้ น บ ริ ษั ท ใ น
เครือค้างจ่าย
บ จ . บ ริ ห า ร เป็ นบริษทั ย่อย โดย บริษทั ฯมีค่าการ
สิ น ท รั พ ย์ เ อ บริษทั ฯ ถือหุน้
บริ ห ารจัด การ
แคป (เอเชี ย ) ร้อยละ 99.99
ต่างๆ ค้างรับ
จํากัด
(ACAP ASIA)
บ ริ ษั ท ฯ มี
ด อ ก เ บี้ ย ค้ า ง
จ่าย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2559
0.32

0.10

ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
ปี 2560
รายการ
0.33 เ ป็ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ท า ง
ก า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
0.19 ประโยชน์ ต่ อ การ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
บริษทั ย่อย

0.01

0.00 เ ป็ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ท า ง
ก า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
บริษทั ฯ
0.00

0.02

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

12.3 เงิ นกู้ยืมระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล /
นิ ติบคุ คล
ลักษณะ
ที่อาจมีความ
ความสัมพันธ์
ขัดแย้ง
บจ.เอแคป คอน เป็ นบริษทั ย่อย โดย
ซัลติง้ (ACON) บริษทั ฯ ถือหุน้
ร้อยละ 99.99

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน
บริ ษั ท ฯให้ เ งิ น
กู้ ย ื ม แ ก่ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย เ พื่ อ เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2559
7.5
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ปี 2560

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

7.9 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่าง
บ ริ ษั ท ฯ กั บ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โ ด ย
บริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุรกิจซึ่ง
ทัง้ หมดได้มกี ารตัง้ ค่า
เผือ่ การด้อยค่าแล้ว

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึ่งมีความสมเหตุ สมผล เป็ น
รายการทีม่ กี ารคิดดอกเบีย้ ใน
อัต ราที่ป กติ และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่บริษทั ย่อย
ซึ่งทัง้ หมดได้มกี ารตัง้ ค่าเผื่อ
การด้อยค่าแล้ว

บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

บุคคล /
นิ ติบคุ คล
ลักษณะ
ที่อาจมีความ
ความสัมพันธ์
ขัดแย้ง
บ จ . โ ก ล บ อ ล เป็ นบริษทั ย่อย โดย
เซ อร์ ว ิ ส เซ็ น บริษทั ฯ ถือหุน้
เตอร์ (GSC)
ร้อยละ 99.99
(ชื่อ เดิม บจ.เอ
แคป เซอร์ ว ิ ส
เซส)

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2559

ปี 2560

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริ ษั ท ฯให้ เ งิ น
กู้ ย ื ม แ ก่ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย เ พื่ อ เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียน

-

- รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่าง
บ ริ ษั ท ฯ กั บ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โ ด ย
บริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุรกิจซึ่ง
บางส่วนได้มกี ารตัง้ ค่า
เผือ่ การด้อยค่าแล้ว

บจ.แคปปิ ต อล เป็ นบริษทั ย่อย โดย บริษัทฯกู้ยมื เงิน
โอเค
บริษัท ฯถื อ หุ้ น ร้ อ ย จาก CAP OK
(CAP OK)
ละ 99.99
เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ น
การปล่ อ ยกู้ ใ ห้
บริษทั อื่น

100

273 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่าง
บ ริ ษั ท ฯ กั บ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โ ด ย
บริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุรกิจ
24 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่าง
บ ริ ษั ท ฯ กั บ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โ ด ย
บริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุรกิจ
77 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่าง
บ ริ ษั ท ฯ กั บ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โ ด ย
บริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
เพือ่ ใช้เป็ นเงินให้เงินกู้
แก่บริษทั อื่น
0.00 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่าง
บริษทั ฯกับบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ โดยบริษทั ผูถ้ อื หุน้
ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ
13.8 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิน
หมุนเวียนในธุรกิจ

บ จ . บ ริ ห า ร เป็ นบริษทั ย่อย โดย
สิ น ท รั พ ย์ เ อ บริษัท ฯถื อ หุ้ น ร้ อ ย
แคป (เอเชี ย ) ละ 99.99
จํากัด
(ACAP ASIA)

บริษัทฯกู้ยมื เงิน
จ า ก ACAP
ASIA เ พื่ อ
นํ า ไปใช้ ใ นการ
ปล่อยกู้ให้บริษทั
อื่น

25

บจ.โอเค แคช
เป็ นบริษทั ย่อย โดย
(OKCASH) ชือ่ บริษัท ฯถื อ หุ้ น ร้ อ ย
เดิมบจ.โปร
ละ 99.99
เฟสชัน่
แนลคอลเลคชัน่
(PCOL)

บริ ษั ท ฯให้ เ งิ น
กู้ ย ื ม แ ก่ บ ริ ษั ท
ย่อยเพื่อนํ าไปใช้
ในการปล่อยกู้ให้
บริษทั อื่น

248

บมจ. ไทยลัก ซ์ เป็ น บริษัท ผู้ ถือ หุ้ น
เอ็นเตอร์ไพรส์ โดย บมจ.ไทยลัก ซ์
เอ็น เตอร์ไ พร์ส์ ถือ
หุ้ น บมจ. เอเชี ย
แ ค ป ปิ ต อ ล ก รุ๊ ป
ร้อยละ 13.8%

บมจ.ไทยลั ก ซ์
เอ็ น เตอร์ ไ พร์ ส์
ให้ เ งิ น กู้ ย ื ม แ ก่
บ ม จ . เ อ เ ชี ย
แคปปิ ต อล กรุ๊ ป
เพื่อนํ าไปใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน

450

-78-

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึ่งมีความสมเหตุ สมผล เป็ น
รายการทีม่ กี ารคิดดอกเบีย้ ใน
อัต ราที่ป กติ และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่บริษทั ย่อย
ซึ่งทัง้ หมดได้มกี ารตัง้ ค่าเผื่อ
การด้อยค่าแล้ว
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษัท ฯ กับ บริษัท ย่ อ ยที่ถือ
หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสม เหตุสมผล
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการระหว่าง
บริษทั ฯ กับบริษทั ผู้ถือหุ้น ที่
ถือ หุ้น บริษัท ฯ ร้อ ยละ 13.8
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

12.4 การคํา้ ประกัน
-ไม่มรี ายการ12.5 มาตรการในการอนุมตั ิ รายการระหว่างกัน
ในการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกัน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูท้ อ่ี าจมี
ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่สามารถออกเสียงได้ และรายการต้องเป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ คําสัง่
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
12.6 แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนทีด่ แี ก่การดําเนินงาน แต่หากในอนาคตบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยมีความ
จําเป็ นที่จะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการบริษทั เพื่อเสริมสภาพคล่องในอนาคต บริษทั ฯมีนโยบายที่จะส่งเรื่อง
ดังกล่าวเข้าทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั และแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงรายการดังกล่าว เพื่อพิจารณาความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการโดยทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันมี
ความสมเหตุ ส มผลและเป็ น รายการที่เ กิด ขึ้น ตามราคาตลาดหรือ ราคายุ ติธ รรมและไม่ม ีค วามแตกต่ า งจากการขายหรือ ซื้อ กับ
บุคคลภายนอกอื่น
 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การทํารายการระหว่างกันเป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดของ
บริษทั ฯ และถือว่าเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัวไป
่ และบริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนในราคาตลาดทีย่ ุตธิ รรม
 ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
สําหรับขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับประกาศคําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฝา่ ยบริหารจะประมาณการรายรับ-รายจ่ายซึง่ เป็ น
รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจําและจัดทํางบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละประเภททีจ่ ดั ทําขึน้ ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อขอ
อนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก่อนการดําเนินการเบิกจ่าย
 แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจาก รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้
เป็ นผูด้ ําเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ม ี
ความถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือ
จําหน่ายทรัพย์สนิ และตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
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บริษทั เอเชียแคปปิตอลกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
และบุ ค คลอื่น ที่อ าจมีความขัด แย้ง ว่า ผู้บ ริห ารและผู้ม ีส่ว นได้เ สีย จะไม่ส ามารถเข้ามามีส่ว นในการอนุ ม ตั ิร ายการดัง กล่า ว โดย
คณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ
คําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํา
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี ําหนดโดย
สภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีหรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระแล้วแต่กรณีพจิ ารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการและจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
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