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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ก. ทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 156,250,000 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 152,344,675 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท คิดเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 125,000,000 หุน้ ทัง้ นี้หนุ้ ของบริษทั จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ข. หุน้ ประเภทอื่นทีม่ สี ทิ ธิหรือเงือ่ นไขแตกต่างไปจากหุน้ สามัญ : ไม่ม ี
ค. การออกและเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิง: ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน
62,500,000 บาท
7.2 ยอดหนี้ คงค้างของการออกหุ้นกู้และตั ๋วแลกเงิ นครัง้ ก่อน
ก. 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)
ข. ตั ๋วแลกเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 : บริษทั ฯ มียอดคงค้างของตั ๋วแลกเงินเป็ นจํานวน 1,308,500,000 บาท
7.3 ผูถ้ ือหุ้น
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ จากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. กลุม่ สุขเจริญไกรศรี 1/
1.1 นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
1.2 นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี
2. บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
3. นายนิธาน ปิยะรัฐ
4. นางอนงค์ แดนดํารงสุข
5. นางกิง่ กาญจน์ สมิตานนท์
6. นายณัฏฐ์พงษ์ ปญั จวรญาณ
7. บรัษทั เน็ทเวิรค์ แมนเนจเมนท์ จํากัด
8. นางสุรรี ตั น์ เอีย่ มสอาด
9. นายอนุ โรจน์ เสนียป์ ระกรณ์ไกร
10.น.ส.นฤมล แมงทับ
11. ประชาชนทัวไป
่
รวม
หมายเหตุ:

1/

จํานวนหุ้นที่เรียกชําระแล้ว

ร้อยละ

37,260,200
10,232,300
34,516,000
12,467,500
12,212,800
7,354,300
6,000,000
5,860,900
5,800,000
5,500,000
4,500,000
108,296,000
250,000,000

14.90
4.09
13.81
4.98
4.88
2.94
2.40
2.34
2.32
2.20
1.80
43.32
100.00

นับรวมกลุ่มครอบครัว ซึง่ มิใช่การนับรวมการถือหุน้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

-1-

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

7.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้และหักสํารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เป็ นครัง้ คราว ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยการจ่ายเงินปนั ผลประจําปีของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยแต่ละครัง้ จะต้องผ่าน
การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทั มี
อํานาจอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยเงินปนั ผลได้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
รายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559 เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
รายละเอียดการจ่ายปันผล
1. กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3. เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
3.1 เงินปนั ผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
3.2 เงินปนั ผลประจําปี (บาท/หุน้ )
4. รวมเป็ นเงิ นปันผลจ่ายทัง้ สิ้ น (ล้านบาท)

ปี 2559
212.47
304.69

ปี 2558
(18.96)
125.00

ปี 2557
(42.42)
125.00

-

-

-

-

-

-
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8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 นัน้ คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วาม พร้อม
ทัง้ คุณวุฒคิ วามสามารถ และประสบการณ์ จํานวน 10 ท่าน ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร หมายถึง กรรมการทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั ฯ เป็ นพนักงานทีไ่ ด้รบั
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 10 ท่าน เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์ นายสมพล ตรีภพนารถ และกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3
ท่าน ซึ่งดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบด้วย ร่วมกันปฏิบตั ิหน้ าที่มาในปี 2559 โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
รายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามระเบียบและนโยบายต่างๆที่ได้วางไว้นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ทํางานร่วมกับฝา่ ยตรวจ สอบภายใน เพือ่ ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริษทั จํานวน 10 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อ
1. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
2. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
3. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
4. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
5. นายสมพล ตรีภพนารถ
6. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
7. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
8. นายสุพจน์ อาวาส
9. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
10. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวตั ถิกุล
นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการ/กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการ/กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั

(รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุมและเลขานุ การบริษทั ตามเอกสารแนบ 1)

กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2558 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้แก้ไขผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษทั ฯ เป็ นดังนี้ คือ นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์ นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์ นายสมพล ตรีภพนา
รถ กรรมการสองในสีค่ นนี้ ลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
บทบาท หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีดงั นี้
คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯตลอดจนมติข องที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ที่ช อบด้ว ยกฎหมายด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต และระมัด ระวัง รัก ษา
ผลประโยชน์ของ บริษทั ฯ โดยสรุปอํานาจหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญได้ ดังนี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษทั ฯ
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้มกี ารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจ
แล้วและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั อิ ย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ
ตามทีก่ รรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจ
มอบอํานาจให้ คณะผูบ้ ริหาร มีอํานาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ของคณะผูบ้ ริหาร ซึ่งการมอบอํานาจดังกล่าวมิใช่เป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้คณะผูบ้ ริหาร สามารถ
พิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด

-4-

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

5.

6.
7.
8.

9.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ทีท่ ํากับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาและอนุ มตั ไิ ว้แล้ว
พิจ ารณาทบทวน และอนุ ม ตั ิว ิส ยั ทัศ น์ แ ละภารกิจ ของบริษัท ฯทุ ก ๆ 5 ปี รวมถึง การกํา หนดเป้า หมาย แนวทาง
นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษทั ฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้
เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนการดําเนินการ อันได้แก่ เรื่องทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การ
ลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซือ้ หรือ
รับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเป็ นของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการซื้อ
หรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ าํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะผูบ้ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือเข้าเป็ น
หุ้น ส่วนในห้า งหุ้นส่ว นสามัญ หรือ เป็ น หุ้น ส่ว นไม่จํา กัด ความรับ ผิด ในห้างหุ้น ส่ว นจํากัด หรือ เป็ น กรรมการของ
บริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่
ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้รบั แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ ทําขึน้
หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ

ทัง้ นี้ อํานาจของคณะกรรมการบริษัท จะไม่ร วมถึงการอนุ ม ตั ิรายการใดที่อาจมีค วามขัดแย้ง หรือ รายการใดที่
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
8.2 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
2. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
3. นายสุพจน์ อาวาส

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุ การคณะกรรมการบริหาร
(รอการแต่งตัง้ )

(รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุมและเลขานุ การบริษทั ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิ ดชอบ ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ในการ
บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
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โครงสร้างการบริหารงานและอํานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั ฯ หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อ เสนอให้ท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการของบริษัท ฯ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิแ ละ/หรือ ให้ค วามเห็น ชอบ รวมตลอดถึง การ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ตามนโยบายทีก่ ําหนด โดยสรุปอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญ
ได้ดงั นี้
1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามทีฝ่ ่ายจัดการเสนอก่อนทีจ่ ะนํ าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างที่
ไม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีเร่งด่วน และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบในทีป่ ระชุมคราวต่อไป
2. อนุ มตั กิ ารซือ้ ขายสินค้าอันเป็ นปกติธุระของบริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
3. อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ยกเว้นการนํ าเงินลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
(NPLPortfolio) ทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยเข้าไปดําเนินการ มีอํานาจอนุ มตั วิ งเงินดังกล่าวไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อการเข้าลงทุน
ในแต่ละพอร์ต
4. อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุน สําหรับการลงทุน และขยายธุรกิจ ให้เป็ นไปตามขอบเขตอํานาจทีไ่ ด้ถูกกําหนดไว้ใน
นโยบายการลงทุนของบริษทั ฯทีจ่ ดั ทําขึน้
5. อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนทีส่ าํ คัญๆ ทีไ่ ด้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุ มตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
6. เป็ นคณะทีป่ รึกษาฝา่ ยจัดการในเรื่องเกีย่ วกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานบุคคลและ
ด้านการปฏิบตั กิ ารอื่นๆ
7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึ่งได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ฯ หรือ
บุคคลใดๆ ทีก่ ระทํากิจการให้บริษทั ฯ
8. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษทั ฯ
9. กระทําการแทนบริษทั ฯในเรือ่ งต่างๆ ตามเงือ่ นไขทีจ่ ดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
ทัง้ นี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุ มตั ริ ายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดทีค่ ณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของ
บริษทั ฯหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 3 ท่าน
ทําหน้าทีพ่ จิ ารณาสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ประธานเจ้าหน้ าที่สายบัญชีและการเงิน พิจารณารายการเกี่ยวโยงต่างๆ เป็ นต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีป่ ระกอบบุคคลดังต่อไปนี้ดว้ ย
รายชื่อ
1. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
2. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
3. นางสาวพิมพวลัญช์ สุวตั ถิกุล
นายฉัตรชัย บุญจันทร์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั กําหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชือ่ ถือได้
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
บัญชี รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผสู้ อบบัญชีในการปฏิบตั งิ าน
5. สอบทานเพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
6. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีท่เี กิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณาอนุ มตั กิ ฎบัตรของฝา่ ยตรวจสอบภายใน ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง และฝา่ ยกํากับดูแล รวมถึงอนุ มตั แิ ผนการ
ตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และงบประมาณประจําปี
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบมอบหมาย
งานและรวมถึงการดํารงไว้ซง่ึ ความอิสระให้แก่ฝา่ ยตรวจสอบภายใน ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง และฝา่ ยกํากับดูแล
9. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกําหนดของบริษทั ตลอดจนดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
- ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร
- ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ในรายงานสําคัญๆ ทีต่ อ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด เช่น บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร เป็ นต้น
10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดและคณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิบตั หิ น้าที่และความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ และบุคคลภายนอก
8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยดํารงตําแหน่ งทัง้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ ต่อมาตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2552 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 บริษทั ฯได้แต่งตัง้ ให้
คณะกรรมการชุดเดียวกันนี้ทําหน้ าที่ในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯด้วย และได้เปลี่ยนชื่อจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation
Committee)
มติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จึงอนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาของบริษทั ฯ ไว้ก่อน
ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหารและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษทั ดังนี้
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1. หน้ าที่และความรับผิ ดชอบอั นเกี่ยวกับการสรรหา
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษทั
1.2
กําหนดคุณสมบัติท่เี หมาะสมของกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร รวมทัง้
หลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร นอกจากนี้ยงั มีหน้าที่
ทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีค่ รบกําหนดวาระ
1.3 กําหนดวิธกี ารและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. หน้ าที่และความรับผิ ดชอบอันเกี่ยวกับการพิ จารณาค่าตอบแทน
2.1 กําหนดนโยบายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
2.2 กําหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
2.3 ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
2.4 คณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดําเนินการในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ ของผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ในเรือ่ งดังนี้
2.4.1 เพื่อกําหนดและดําเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูงให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั
2.4.2 เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ ต่างๆ สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
2.4.3 เพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงไว้กบั บริษทั
8.5 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
นายสมพล ตรีภพนารถ
นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร
นายอัคคชนก์ แสงสุข

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานกฏหมาย
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยสินเชือ่

ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริ หาร (Chief Executive Officer : CEO) / กรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director : MD)
คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี เป็ นผู้ดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
(CEO) ซึง่ เป็ นตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) เพือ่ ดําเนินการควบคุม การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการดําเนินธุรกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีด่ งั นี้
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ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
1. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมเพือ่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. กําหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
1. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมเพือ่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. กําหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และดําเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตาม
กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
3. ดําเนินการและปฏิบตั ภิ ารกิจทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
4. สังการ
่ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย
5. อนุ มตั ิ และ/หรือ มอบอํานาจการทํานิตกิ รรมเพือ่ ผูกพันบริษทั ฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้รวมถึง
ธุรกรรมใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นการผูกพันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือ่ ปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
8. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษทั ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน
เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการอนุ มตั ิ
9. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าใช้จา่ ยการดําเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
10. พิจารณาอนุ มตั กิ ารลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพือ่ บัญชีบริษทั ฯในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
11. อนุ มตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ าํ คัญในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ ในวงเงินไม่
เกิน 25 ล้านบาท
12. ดูแลการทํางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั งิ านด้วยหลักธรรมาภิบาล
ในการทําธุรกิจ
13. ส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพขององค์กร
14. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินการของบริษทั ฯ รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตัง้ ทนายความ
้
เพือ่ ฟองร้องดําเนินคดี หรือเข้าสูค้ ดีทเ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
15. การพิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ ขายสินค้าด้วยราคาตลาด
การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัวไป
่ เป็ นต้น
16. อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผูบ้ ริหาร
17. อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูม้ อี ํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสังจ่
่ ายเงินของบริษทั ฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่
เกีย่ วกับหุน้ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่ วยลงทุนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ รวมทัง้ สัญญาต่างๆ
เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทัวไป
่
18. ดําเนินกิจการงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นกรณีๆ ไป
19. มอบอํานาจให้บุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ ทําหน้าทีด่ าํ เนินการแทนในเรื่องทีจ่ าํ เป็ นและสมควร และภายใต้
อํานาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
20. มอบหมายงานภารกิจเรือ่ งใดๆให้แก่รองกรรมการผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารนําไปปฏิบตั ิ
อนึ่ง การอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีท่ าํ ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอํานาจ สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด (ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้รวมทัง้
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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8.6 เลขานุการบริ ษทั (Company Secretary)
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมายให้นายวิสูตร
นรเศรษฐสถาพร ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การบริษทั เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/15 เรื่องการกําหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มเี ลขานุ การบริษทั ขึน้ โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษทั
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยคณะกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ให้คาํ แนะนําด้านกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลในการดําเนิน
กิจการของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฏหมาย
5. ทําหน้าทีใ่ นการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษทั 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 วิ งเงิน
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2558 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
1. อํานาจอนุมตั สิ นิ เชือ่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั

ไม่เกิน 50 ล้านบาท
50-300 ล้านบาท
300 ล้านบาทขึน้ ไป

1.1 อํานาจอนุมตั ขิ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท)
 วงเงินอนุ มติไม่เกินร้อยละ 50 ของหลักประกันทีม่ าขอสินเชือ่ โดยใช้บริษทั ประเมินราคาทีข่ น้ึ
ทะเบียนกับ ก.ล.ต.
 อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าขัน้ ตํ่าร้อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
 ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ จํานองหรือขายฝาก สามารถกําหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้
อีก 1 ครัง้ หากมากกว่านี้ตอ้ งขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
1.2 อํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร (วงเงินเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
 วงเงินอนุ มติไม่เกินร้อยละ 50 ของหลักประกันทีม่ าขอสินเชื่อ โดยใช้บริษทั ประเมินราคาทีข่ น้ึ
ทะเบียนกับ ก.ล.ต.
 อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าขัน้ ตํ่าร้อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
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 ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ จํานองหรือขายฝาก สามารถกําหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้
อีก 1 ครัง้ หากมากกว่านี้ตอ้ งขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
1.3 อํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั (วงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท)
หลักเกณฑ์ให้ใช้หลักเสียงมติขา้ งมากขององค์ประชุม โดยสามารถอนุ มตั ทิ ุกวงเงิน และอัตราดอกเบีย้ ให้
สอดคล้องกับต้นทุนการเงิน
2. อํานาจอนุมตั 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 คณะกรรมการบริษทั
ในการเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯทุกๆ ปี บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลที่
มีความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความ
ชําชาญในธุรกิจของบริษทั ฯเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการทีจ่ ะครบกําหนดออก
ตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป การพิจารณาทัง้ หมดนี้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เพือ่ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจําปีให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ดงั นี้ต่อไป
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ในการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ น
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกัน แล้วแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้สทิ ธิตามคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้ กรรมการ จะต้องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ผทู้ เ่ี ป็ นประธานทีป่ ระชุมมีเสียงชีข้ าดเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียง
ในกรณีทม่ี ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลง นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ เช่น การตายหรือลาออก คณะกรรมการ
บริษทั จะพิจารณาแต่งตัง้ ให้กรรมการใหม่ดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการคนทีต่ ายหรือลาออกในการประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั ได้เลย โดยไม่ตอ้ งมีการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงมติเลือกตัง้ กรรมการใหม่แต่อย่างใด ส่วนการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
รวมทัง้ ตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นไปตามนโยบายแผนสืบทอดตําแหน่ งและการคัดเลือก
แต่งตัง้ กรรมการใหม่ในคูม่ อื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะนําเสนอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ต่อไป
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ฯกําหนดให้การประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการของบริษทั ฯจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ ง
ถ้ากรรมการทีจ่ ะออกแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3
โดยกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน และปี ต่อๆไป
ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง โดยกรรมการทีถ่ ูกเลือกให้ออก สามารถกลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งได้ใหม่ โดยผ่านการคัดเลือกจากผูถ้ อื หุน้
คุณสมบัติคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการของบริษทั ฯประกอบไปด้วยบุคคล ทีเ่ ปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถ
ในธุรกิจที่บริษทั ฯดําเนินการเพียงพอ เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่บริษทั ฯได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการของ
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บริษทั ฯ ต้องมีความทุ่มเท รับผิดชอบ และให้เวลาต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯอย่างเต็มที่ รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าทีข่ องตนเองเป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้เพือ่ ให้บริษทั ฯมีคณะกรรมการทีเ่ หมาะสมต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ฯ จึงได้มกี ารกําหนดคุณสมบัติ
และการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้ดงั นี้
1 ประกอบด้ว ยกรรมการในสัด ส่ว นที่เ หมาะสม เพื่อ ให้เ กิด ความคล่ อ งตัว ต่ อ การบริห ารงาน ซึ่ง กํ า หนดให้
กรรมการของบริษทั ฯมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่อาศัยในราชอาณาจักร
โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการจะต้องมาจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้น เป็ นการแต่งตัง้ กรรมการเพือ่ เข้ามาแทนทีก่ รรมการทีล่ าออก
ซึง่ จะแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมี
จํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการ และ
อย่างน้อยต้องมี 1 คน ในคณะกรรมการอิสระ ทีเ่ ป็ นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน
3. กรรมการของบริษทั ฯแต่ละท่านจะต้องเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆที่มคี วาม
หลากหลาย เพื่อให้เห็นโอกาสและความเสีย่ งของธุรกิจในด้านทีแ่ ตกต่างกัน โดยในจํานวนของคณะกรรมการทัง้ หมด จะต้อง
ประกอบด้วยผูท้ ม่ี คี วามรูใ้ นสายงานหลักๆ ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 คน ซึง่ ได้แก่ ผูม้ คี วามรูใ้ นด้านการเงิน หรือการธนาคาร ด้าน
การบัญชี ด้านกฏหมาย
4. ไม่มปี ญั หาหรือข้อพิพาทด้านกฎหมาย อันเป็ นผลจากการทําหน้าทีค่ ณะกรรมการของบริษทั อื่นทัง้ ในอดีตและ
ปจั จุบนั
5. กรรมการของบริษทั ฯจะไม่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั ซึง่ หากกรรมการ
ท่านใดมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งดํารงตําแหน่งเกินกว่าทีก่ าํ หนด กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องชีแ้ จงเหตุผล ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
และเปิดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปีของบริษทั ฯ
6. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
7. ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ บริษทั ฯจะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
นอกจากนัน้ จะดําเนินการเปลีย่ นแปลงข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯผ่านระบบออนไลน์ของสํานักงาน ก.ล.ต.ในทันที
ทีม่ กี ารแต่งตัง้
8.7.2 การแต่งตัง้ คณะกรรมการอิสระ
บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด โดยคณะกรรมการบริษทั จะร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามมาตราพระราชบัญญัตมิ หาชน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
สํานักงานตลาดหลักทรัพย์ และก.ล.ต. อีกทัง้ รวมถึงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์การทํางาน ความเชีย่ วชาญชํานาญในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นต้น จากนัน้ จะนําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ในปี 2558
บริษทั มีกรรมการอิสระเพียง 3 ท่านเท่านัน้ เนื่องจากมีกรรมการอิสระ 1 ท่านได้ลาออกไปในเดือนพฤศจิกายน โดยบริษทั ฯอยู่
ระหว่างการสรรหาเพือ่ ทดแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) คือ กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากฝา่ ยบริหารจัดการ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือกิจกรรมอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องและไม่มหี น้าทีใ่ นการบริหารจัดการในบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีมคี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษทั ฯ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กล่าวคือ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
นัย หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ั ญา
ให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
่
มีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1. - ข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
8.7.3 การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปได้อกี โดยคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินงานของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียนซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือ
บริษทั ย่อยลําดับเดียวกันของบริษทั ทัง้ นี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอทีจ่ ะทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
8.7.4 การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจาก
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึง่ พ้นตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งต่อไปได้อกี โดยคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระท่านใดทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั ฯเกินกว่า 9 ปี และครบกําหนดการออกตามวาระแต่
หากในขณะนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดํารงตําแหน่ ง
เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯต่อไป คณะกรรมการบริษทั จะให้นําเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านนัน้ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผู้
พิจารณาอนุ มตั ิ โดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ด้วย
คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินงานของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียนซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
ของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการทํางาน
8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
8.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2559 บริษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
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1. ประธานกรรมการ ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการในอัตรา 25,000 บาท
กรรมการแต่ละท่าน ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการในอัตราท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ปี 2558 (บาท/ครัง้ )

ปี 2559 (บาท/ครัง้ )

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
20,000
25,000
2 กรรมการบริษทั
20,000
20,000
.
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รบั เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละ
ครัง้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 (บาท/ครัง้ )
20,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 (บาท/ครัง้ )
20,000

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รบั เบีย้ ประชุมในอัตราท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครัง้ ที่
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2559 (บาทต่อครัง้ )
20,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2559 (บาทต่อครัง้ )
-

หมายเหตุ : จากการทีก่ รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ลาออกไป มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ให้ช ะลอการแต่ ง ตัง้ กรรมการทดแทน จึง ทํา ให้ไ ม่ม ีก รรมการ รวมถึง ไม่ม ีก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการสรรหาหลังจากนัน้ เป็ นต้นมา

4. บริษทั ฯ จะจ่ายบําเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะโดยรวม ในอัตราเดียวกันกับปีทผ่ี า่ นมา คือ ร้อยละ
1 ของกําไรสุทธิประจําปี ของบริษทั ฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการบริษทั แต่ละท่านข้างต้นแล้ว โดย
กําหนดจ่ายหลังจากทีง่ บการเงินประจําปีของบริษทั ฯ ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไปเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
2. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญ
ไกรศรี
3. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

1/

กรรมการ

การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั /ครัง้
ตรวจสอบ/ครัง้
6/6
5/6
6/6

-

ค่าตอบแทน
(บาท)

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง

120,000
100,000

2 มีนาคม 2558
29 เมษายน 2558

120,000

29 เมษายน 2558

4. นายสมพล ตรีภพนารถ
5. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์
งาม

กรรมการ
6/6
120,000 11 พฤศจิกายน 2558
ประธานกรรมการ
6/6
5/6
220,000
23 กันยายน 2558
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
6. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
กรรมการตรวจสอบ/
6/6
6/6
240,000
29 เมษายน 2558
กรรมการอิสระ
7. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการ
6/6
120,000
24 มิถุนายน 2558
8. นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการ
5/6
100,000
3 ธันวาคม 2559
9. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
ประธานกรรมการ
1/1
25,000 12 พฤศจิกายน 2559
10. นางสาวพิมพ์วลั ญช์
กรรมการอิสระและ
1/1
1/1
40,000 12 พฤศจิกายน 2559
สุวตั ถิกุล
กรรมการตรวจสอบ
รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ ยงั คงดํารงตําแหน่ งอยู่
1,205,000
ณ ปัจจุบนั
กรรมการที่ ลาออกระหว่าง
ตําแหน่ ง
การประชุม
การประชุม
ค่าตอบแทน
วันที่ลาออกจาก
ปี 2559
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
(บาท)
ตําแหน่ ง
บริ ษทั /ครัง้
ตรวจสอบ/ครัง้
2/
1. นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร
ประธานกรรมการ
12 กุมภาพันธ์ 2559
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
2. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
กรรมการ
1/2
40,000
1 เมษายน 2559
3/
3. นางสาววรรณา พิมพะกร
ประธานกรรมการ
2/2
45,000
31 กรกฎาคม 2559
4. นางวัลภา สุนากร4/
กรรมการอิสระและ
4/4
4/4
160,000
1 ตุลาคม 2559
กรรมการตรวจสอบ
รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ลาออกไประหว่างปี
245,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559
1,450,000
หมายเหตุ: 1/
นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
2/

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2559

3/

นางสุวรรณา พิมพะกร ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

4/

นางวัลภา สุนากร ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการเมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

8.8.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร (ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นกรรมการบริ หาร)
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าเบีย้ ประชุม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพ
รวม

ปี 2557
จํานวนเงิน (บาท)
15,522,689
7,876,279
600,000
728,440

ปี 2558
จํานวนเงิน (บาท)
9,323,952
2,457,800
840,000
425,197

31 ธ.ค.2559
จํานวนเงิน (บาท)
6,446,880
679,914
220,000
250,334

24,727,408

13,046.949

7,597,138

หมายเหตุ : ผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่น เช่น คอมมิชชั ่น หรือค่าตอบแทนในรูปอื่นใด นอกเหนือจากทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้

8.9 บุคลากร
8.9.1 จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ 24 คน ไม่ได้รวม พนักงานของบริษทั ย่อย ในการจัดสรรกําลังคน
บริษทั ฯจะพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงานและการบริการของ บริษทั ฯทีส่ อดคล้องกับแผนการขยายการดําเนินงานและ
การลงทุนต่างๆ ซึง่ บริษทั ฯมีจาํ นวนพนักงานในตําแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

ลําดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

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
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2557

2558

จํานวน
(คน)
1
1
2
3
1
2
2
1
9
22

จํานวน
(คน)
1
1
3
2
1
1
3
4
13
29

31 ธ.ค.
2559
จํานวน
(คน)
1
1
0
0
0
2
5
6
9
24

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ในส่วนของพนักงานในบริษทั ย่อย อื่นๆ (ไม่รวมบริษทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี จํากัด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีจาํ นวนพนักงานดังต่อไปนี้
2558

99.99
99.99

จํานวน
พนักงาน
(คน)
2
306

31 ธ.ค.
2559
จํานวน
พนักงาน
(คน)
0
415

99.99
99.99
99.99

4
0
1

4
4
2

99.99

0

0

บริ ษทั

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริ ษทั ฯ (%)

เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส (ACS)
โกลบอลเซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (GSC)
(ชือ่ เดิม เอแคป เซอร์วสิ เซส)
เอแคป คอนซัลติง้ (ACON)
แคปปิตอล โอเค (CAP OK)
โอเค แคช (OK CASH)
(ชือ่ เดิม โปรเฟสชันแนล คอลเลคชัน)
่
บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) (ACAP
ASIA)
8.9.2 ลักษณะผลตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนของพนักงานทีเ่ ป็ นตัวเงิน (ไม่รวมผูบ้ ริหารและบริษทั ย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย : บาท)
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน เงินชดเชย)
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
รวม

ปี 2557
10,226,673
4,174,195

ปี 2558
10,309,967
1,503,379

31 ธ.ค. 2559
10,974,661
1,409,904

547,846
14,948,714

329,950
12,143,296

204,317
12,588,883

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
บริษทั ฯ มิได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดแก่พนักงานของบริษทั ฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยใน
ตารางข้างต้น รวมทัง้ ไม่มคี า่ คอมมิชชันให้
่ แก่พนักงานแต่อย่างใด
8.9.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
9.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน ผูเ้ ป็ นทรัพยากรหลักของบริษทั จึงได้มงุ่ มันในการพั
่
ฒนาปจั จัยต่างๆ เพือ่ ให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม และสอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานทัง้ ในระยะสัน้ แลระยะยาว และจัดให้มสี วัสดิการตามกฎหมายเช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การปฐม
พยาบาล รวมถึงจัดสวัสดิการของบริษทั เช่น การประกันชีวติ กลุ่ม การประกันอุบตั เิ หตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ และการ
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บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ประกัน สุ ข ภาพ กองทุ น สํา รองเลี้ย งชีพ เงิน ช่ ว ยเหลือ จัด การงานศพ เป็ น ต้น บริษัท ฯยัง ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นา
ความสามารถของพนักงาน และถ่ายทอดความรู้ รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานจะเห็นได้จากการกําหนด
วัฒนธรรมองค์กรในการยึดมันในคุ
่ ณธรรม (Integrity) การจัดโครงการอบรมหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของพนักงานในแต่ละส่วนงาน
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บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

9. การกํากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการของบริษทั ฯได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้ โดยได้จดั ทําเป็ นคูม่ อื ปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯและเผยแพร่ไว้
ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เปิ ดเผยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั ฯได้ดําเนินการ เนื่องจากบริษทั ฯเชื่อว่า
บริษทั ฯทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีม่ กี ารถ่วงดุล
อํานาจ ตลอดจนการบริหารงานทีโ่ ปร่งใส รวมถึงการให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นปจั จัยสําคัญทีจ่ ะนําพาไปสูก่ าร
เพิม่ มูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และบริษทั ฯในระยะยาว ทัง้ นี้บริษทั ฯขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแต่
ละหมวดดังต่อไปนี้
- 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 ทุกราย โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ
อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิต่างๆ ทีต่ นเองสมควรได้รบั ตามแนวทางทีบ่ ริษทั ฯได้ปฏิบตั ิ เช่น สิทธิในการซือ้
ขายหรือโอนหลักทรัพย์ทถ่ี อื อยู่ สิทธิการซือ้ หุน้ คืน สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการ
ได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกประเภทและนักลงทุนสถาบัน สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าํ คัญและมี
ผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษทั เป็ นต้น รวมถึงการมีสทิ ธิ
ได้รบั รู้ถงึ ข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯกับผูถ้ อื หุน้ (Shareholders Agreement) ที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษทั ฯ
นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯยังได้ดาํ เนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริม และอํานวยความสะดวก
ในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1) 1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ปกติจะจัดให้มอี ย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ แต่ในปี 2559 บริษทั ฯจัดประชุมผูถ้ อื
หุน้ 2 ครัง้ คือ การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ใน
วันที่ 29 เมษายน 2559 โดยการจัดประชุมทัง้ 2 ครัง้ มีการจัดประชุมในสถานทีท่ ส่ี ะดวกในการเดินทาง ซึง่ ก่อนการประชุม
บริษทั ฯได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ พร้อมรายละเอียดทีพ่ อเพียง โดยเฉพาะในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี จะมีการจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย 7 วัน
2) วันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯได้อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้จดั ให้มอี ากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีทผ่ี ู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้นํามาด้วย
3) บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง
่
และให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าเข้า
ร่วมประชุมภายหลังจากเริม่ ประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงในวาระถัดไปทีย่ งั มิได้เริม่ พิจารณาและนับเป็ นองค์ประชุม
4) บริษทั ฯได้นําหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ลงในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ คือ www.acap.co.th เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เลือกใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดก็ได้ นอกจากนี้บริษทั ฯได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ แสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กรณีทม่ี ี
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ความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพียงพอและเท่าเทียม โดยการ
ลงข้อมูลทัง้ หมด บริษทั ฯมีการเผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ได้เลือกใช้
5) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 บริษทั ฯมีกรรมการ ผูบ้ ริหาร ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมครบ
ทุกท่าน จะมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุมครบทุกท่าน หรืออย่างน้อยจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2
ท่านจากทัง้ หมด 3 ท่าน นอกจากนี้จะมีตวั แทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ตลอดจนทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ กรณีเป็ นการประชุม
เพือ่ ให้ความเห็นในการเข้าทํารายการใดๆ ของบริษทั ฯ จะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงเสมอ
6) เพื่อให้การนับคะแนนของการลงมติในวาระต่างๆ มีความถูกต้อง โปร่งใส บริษทั ฯจะเชิญผูแ้ ทนจากบริษทั ผู้
ตรวจสอบบัญชีทา่ นอื่น นอกเหนือจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ มาทําหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความถูกต้องของ
การนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย
7) ก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงถึงกติกา รวมถึงวิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่
ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและ
แสดงความคิดเห็น รวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างไม่จาํ กัด โดยคณะกรรมการบริษทั จะตอบข้อซักถามอย่างตรงประเด็นในแต่
ละวาระ และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยในวันเดียวกันได้สรุปผลการประชุมและมติการลงคะแนนผ่านช่องทางในระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ให้กบั นักลงทุน
และผูถ้ อื หุน้ ทราบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้นําส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวฉบับเต็มให้ตลาดหลักทรัพย์
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิน้ พร้อมทัง้ ขึน้
เว็บไซต์ของบริษทั ฯทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
8) บริษทั ฯจะไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสําคัญและต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และได้ดําเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลําดับระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม
9.2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ กลุ่มใด
กลุม่ หนึ่ง ตามแนวทางทีบ่ ริษทั ฯได้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯได้เสนอ
ชือ่ ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม เพือ่ เป็ นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้
2) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาข้อมูลในวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ กําหนดให้มกี าร
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบ รวมถึงการนําขึน้ เว็บไซต์ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
3) ในวาระการเลือกตัง้ ของกรรมการ บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
4) ในระหว่างการประชุม บริษทั ฯได้สง่ เสริมให้มกี ารแสดงความเห็นและซักถามในทีป่ ระชุม ด้วยการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ทุกรายสามารถสอบถามในประเด็นต่างๆได้ตามความต้องการ ด้วยการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ
5) บริษทั ฯได้ให้ความระมัดระวังอย่างมาก ต่อการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ จาก
กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ เพือ่ ไม่ให้มกี ารนําข้อมูลไปใช้ในประโยชน์สว่ นตัว หรือทําธุรกิจแข่งขันกับ
บริษทั ฯ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นไปเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือเพือ่ การใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หุน้
โดยได้มกี ารกําหนดข้อพึงปฏิบตั ติ ่อการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัดในจรรยาบรรณพนักงาน
6) เมื่อมีกรรมการ และผูบ้ ริหารคนใดทําการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ จะต้องมีการแจ้งให้บริษทั ฯทราบถึงการ
เปลีย่ นแปลง เพือ่ บริษทั ฯจะได้จดั ทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ รวมคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นํ าเสนอและเปิ ดเผยต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ให้ทราบต่ อไป
อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั จะยึดหลักจรรยาบรรณร่วมกันว่าจะไม่ทาํ การซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของ
บริษทั ฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงอาทิตย์แรกภายหลังงบการเงินเผยแพร่ส่สู าธารณชนแล้ว โดยในอดีตทีผ่ ่านมา
กรรมการของบริษทั ฯได้ปฏิบตั มิ าอย่างเคร่งครัด
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9.3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน คู่คา้ และเจ้าหนี้ ลูกค้า
คู่แข่ง ชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายเพือ่ ให้เกิดความมันใจได้
่
วา่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม และ
ได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และตอบสนองผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ย ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯมุ่งให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม โดยดําเนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ เี ลิศ
อย่างสมํ่าเสมอและยังยื
่ น และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ จะดําเนินการอย่าง
โปร่งใส เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริษทั ฯจึงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริหารจัดการให้บริษทั ฯ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และยังยื
่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ สมกับทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ให้ความไว้วางใจ
2. บริษทั ฯมีการบริหารภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) เยีย่ งผูท้ ม่ี คี วามรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ
3. ไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง และสร้างความเสียหายต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ
5. เปิ ดเผยรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
สมํ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริง และทันต่อเหตุการณ์
6. ไม่เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ทีม่ เี หตุมผี ลและเป็ นประโยชน์จากผูถ้ อื หุน้
เพือ่ นํามาปรับปรุงการบริหารงานของบริษทั ฯ
7. ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ตามทีค่ วรจะได้รบั ทัง้ สิทธิในการประชุม สิทธิในการเสนอวาระ สิทธิใน
การเสนอรายชื่อกรรมการ สิทธิในการรับทราบข้อมูล การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
รับทราบข้อมูลล่วงหน้าอย่างพอเพียงต่อการตัดสินใจ สิทธิในการร้องเรียน เป็ นต้น

พนักงาน

บริษทั ฯให้ความสําคัญต่อพนักงานเป็ นสําคัญ เนื่องจากพนักงานคือส่วนสําคัญต่อความคงอยู่และ
ความเจริญเติบโตขององค์กรมาตลอด จึงมุง่ มันในการพั
่
ฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศ
การทํางานทีด่ ี ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม เพือ่ สร้างความมันใจ
่ ให้พนักงาน จึงกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ไว้ดงั นี้
1. ให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกๆเรื่อง ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ดผู้
หนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พืน้ ฐานการศึกษา
หรือความชอบพอใจส่วนตัว
2. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือ เงินโบนัส
3. ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมการทํางานให้มคี วามสะอาด ปลอดภัยทัง้ ต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของพนักงาน
4. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้วยการให้การสนับสนุ นการอบรมถ่ายทอด
ความรูแ้ ก่พนักงานอย่างทัวถึ
่ ง และสมํ่าเสมอ
6. เปิ ดโอกาสในการรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
เสมอภาค
7. ปฏิบตั ติ ามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. ให้เกียรติและปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และความเคารพต่อศักดิศรี
์ ของพนักงาน
9. เปิดโอกาส และช่องทางทีส่ ะดวกให้แก่พนักงานสามารถร้องเรียนและแจ้งเรื่องทีส่ อ่ ไปในทาง
ผิดระเบียบหรือกฏหมายได้
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คู่ค้าและเจ้าหนี้
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บริษทั ฯดําเนินธุรกิจภายใต้ผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ ด้วยการไม่เอาเปรียบ ภายใต้กติกาดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และซื่อสัตย์ ภายใต้ เงือ่ นไข รวมทัง้ หลักเกณฑ์
และกฎหมายทีก่ าํ หนดภายใต้ เงือ่ นไข รวมทัง้ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีก่ าํ หนด
2. ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยความออมชอม กรณีเกิดปญั หาทางการค้า หรือปญั หาใด
3. ไม่เรียกร้อง ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
บริษทั ฯ พึงยึดถือปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหนี้การค้า ด้วยการ
ดําเนินการต่อไปนี้
1. ยึดมันในการปฎิ
่
บตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การชําระคืน และเงือ่ นไข
อื่นๆ
2. ไม่ปกปิ ดฐานะทางการเงินเพื่อหวังหลบเลีย่ งหรือเลื่อนการชําระแก่เจ้าหนี้เมื่อครบกําหนด
โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
3. ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง หรือแก้ไขเอกสารใดๆ เพือ่ เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง และก่อความ
เสียหายให้แก่เจ้าหนี้
4. รายงานเจ้าหนี้ลว่ งหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขดังกล่าว

ลูกค้า

ผลสําเร็จของการบริหารงานของบริษทั ฯ มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ บริษทั ฯจึง
ต้องสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า ด้วยความเอาใจใส่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา
จริยธรรม และความเชื่อถือซึง่ กันและกัน บริษทั ฯทราบดีถงึ ความแตกต่างด้านความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า บริษทั ฯจึงต้องสนองความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย ด้วยความ
ทุ่มเทและมุ่งมัน่ เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษทั ฯตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้ได้มากทีส่ ุด และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อ
กัน และก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ ร่วมกันในระยะยาว ด้วยการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในแนวทาง
ต่อไปนี้
1. จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯมีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเท่านัน้
2. ไม่มงุ่ หวังกําไรเกินควร เมือ่ เทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีบ่ ริษทั ฯมีให้
3. การให้คาํ แนะนําแก่ลกู ค้าเกีย่ วกับระยะเวลา เงือ่ นไข สิทธิ ผลประโยชน์ และข้อผูกพันในการ
ให้บริการแก่ลกู ค้า เราจะนําเสนอข้อมูลทัง้ หมดอย่างชัดเจน ตามความเป็ นจริง ไม่บดิ เบือน
และโปร่งใสยุตธิ รรม
4. การเชือ้ เชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษทั ฯ จะต้องไม่ระบุเงื่อนไขทีไ่ ม่เป็ นธรรมและไม่
โปร่งใส ทีแ่ สดงเจตนาให้เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ
5. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญา ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นําข้อมูลมาใช้เพือ่ ประโยชน์
ของตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

คู่แข่ง

บริษทั ฯให้ความเคารพต่อคู่แข่งทางการค้า และกติกาการแข่งขันในธุรกิจอย่างซื่อตรง ด้วยการ
ปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งขันทางการค้า ดังนี้
1. ไม่ให้รา้ ยต่อคู่แข่งทางการค้า หรือใช้วธิ กี ารใดๆ ทีเ่ ป็ นการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อคู่แข่งขัน
ทางการค้า
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2. ไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของคู่แข่งขัน แล้วนํ ามากล่าวอ้างในชื่อของ
ตนเอง
3. ไม่แย่งชิงลูกค้าจากคูแ่ ข่งขันด้วยวิธกี ารทีม่ ชิ อบ
4. ประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกา และหลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจทีด่ ี
ชุมชนและสังคม

บริษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือและร่วมพัฒนา
สังคม ในโอกาสทีเ่ อือ้ อํานวยอย่างสมํ่าเสมอ และจากการทีบ่ ริษทั ฯ ถูกก่อตัง้ ขึน้ โดยคนไทย จึงมี
ความรูส้ กึ รักในชุมชนและสังคมของประเทศที่เป็ นแผ่นดินเกิดอยู่มากกว่าบริษทั ฯจากต่างชาติ
ดังนัน้ การปกป้องรักษาสิง่ แวดล้อมภายในชุมชนของบริษทั ฯ จึงถือเป็ นเรื่องสําคัญทีจ่ ะดําเนินการ
ไปพร้ อ มๆกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ ดัง นั ้น บริ ษัท ฯจึ ง ได้ จ ัด ทํ า นโยบายเกี่ ย วกับ
จรรยาบรรณทีด่ ตี ่อความรับผิดชอบของสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร (Corporate Social
Responsibility : CSR) ขึน้ มาปฏิบตั ิ ซึง่ ได้เปิ ดเผยในคู่มอื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯที่
ปรากฏอยูใ่ นเว็บไซต์บริษทั ฯ

9.4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯวางนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศ ให้มคี วามโปร่งใส ทันเวลา ครบถ้วน และถูกต้อง ตามมาตรฐานการมี
ประสิทธิภาพในการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของการเป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยได้กําหนดให้ฝา่ ยบริหารดําเนินการในเรื่อง
การเปิ ดเผย โดยให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ผ่านสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่
www.acap.co.th ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่อไปนี้เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
1) บริษทั ฯได้เปิดเผย บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยทัวกั
่ น
ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี
2) ในการแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติม บริษทั ฯจะเปิดเผยรายชื่อ และประวัตขิ องกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุม
3) คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ รวมทัง้ สารสนเทศทางการ
เงินทีป่ รากฏในรายงานประจําปี โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน ควบคูก่ นั ไปในรายงานประจําปี
4) กรณีบริษทั ฯมีรายการเกี่ยวโยงกัน บริษทั ฯจะเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินของบริษทั ฯ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทาน และติดตามการทําธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวโยงกันต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จะต้องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่ขนาดของรายการ บริษทั ฯจะดําเนินการเปิ ดเผยมูลค่ารายการ
คู่สญ
ั ญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลและความจําเป็ น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรายการ ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเผยแพร่ผา่ นระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้นกั ลงทุนทราบโดยทัวกั
่ น
5) บริษทั ฯมีเลขานุ การบริษทั เพือ่ จัดเตรียมและประสานงานเรื่องการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมี
ช่องทางการติดต่อได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้
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เลขานุ การบริษทั
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401 – 2405 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
Email Corporate@acap.co.th
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารของบริษทั ฯในแต่ละสายงานก็สามารถเป็ นผูร้ บั เรื่องหรือชีแ้ จงผ่านนักลงทุนด้วยตนเองได้
นอกจากนี้บริษทั ฯยังมีชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆ ผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษทั ฯตระหนักถึงความครบถ้วน โปร่งใส ถูกต้อง และความรวดเร็วของข้อมูล
เป็ นสําคัญ
6) บริษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุม้ ครองสิทธิแก่
์ ผแู้ จ้งเบาะแสของการระทําผิด
บริษทั ฯได้เปิดช่องทางให้มกี ารร้องเรียน หรือนําเสนอข้อคิดเห็น ทัง้ จากพนักงาน ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคน ผ่านมายัง
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง คือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405
ถนน วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หรือช่องทาง email ได้แก่
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ : ac_acap@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3910
 สํานักเลขานุ การบริษทั /นักลงทุนสัมพันธ์ : Corporate@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3906
9.5 ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
9.5.1

โครงสร้างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทั ฯมีทงั ้ สิน้ 10 ท่าน แบ่งเป็ น กรรมการทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหารจํานวน 7 ท่าน และกรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ตรวจสอบด้วยจํานวน 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ที่กําหนดให้ม ี
กรรมการที่เ ป็ น กรรมการอิส ระจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน หรือ มีจํ า นวนอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการ และอย่าง
น้อยต้องมี 1 คน ในคณะกรรมการอิสระ ทีเ่ ป็ นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน
 ในจํานวนของคณะกรรมการทัง้ หมด จะต้องประกอบด้วยผูท้ ม่ี คี วามรูใ้ นสายงานหลักๆ เช่น ผูม้ คี วามรู้
ในด้านการเงิน หรือการธนาคาร ด้านการบัญชี ด้านกฏหมาย อย่างน้อย 1 คน เพือ่ ให้เห็นโอกาสและ
ความเสีย่ งของธุรกิจในด้านทีแ่ ตกต่างกัน
 กรรมการของบริษทั ฯ จะไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั
 กรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด อีกทัง้ ไม่มปี ญั หาหรือ
ข้อพิพาทด้านกฎหมาย อันเป็ นผลจากการทําหน้าทีค่ ณะกรรมการของบริษทั อื่นทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั
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 คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่อ ให้ ม ีห น้ า ที่ แ ละความรับ ผิด ชอบตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.5.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่คอยกํากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันนํ ามาซึ่งการดําเนินกิจการอย่าง
โปร่งใสและเป็ นธรรม เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการคือผูท้ เ่ี ชือ่ มโยงระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับฝา่ ยจัดการ คณะกรรมการจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้
การทีค่ ณะกรรมการจะทําให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันได้
่ ว่า กระบวนการจัดการของบริษทั ฯจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ใน
ระยะยาว คณะกรรมการของบริษทั ฯแต่ละท่านจึงต้องทําหน้าทีข่ องตนเองด้วยความเป็ นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝา่ ย
จัดการ หรือโดยกลุ่มบุคคล หรือนิตบิ ุคคลที่มอี ํานาจควบคุมฝ่ายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษทั ฯทุกท่านจะต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) คือทําหน้าทีด่ ว้ ยความสมเหตุสมผล มีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ และไม่มเี หตุ
ให้สงสัยว่าข้อมูลนัน้ ไม่น่าเชือ่ ถือ
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษทั ยังจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ทําหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ตัดสินใจโดยไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เว้นแต่การกระทํานัน้ จะผ่านตัดสินใจ
จากผูไ้ ม่มสี ่วนได้เสีย ซึ่งเห็นว่าเป็ นประโยชน์ สงู สุดของบริษทั ฯแล้ว ตลอดจนรวมทัง้ ไม่นําข้อมูล หรือความลับของบริษทั ฯไป
ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ตนหรือบุคคล หรือนิตบิ ุคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เมือ่ มีรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั ฯมีสว่ นได้สว่ นเสีย บริษทั ฯจะดําเนินตามนโยบายการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึง่ รายการดังกล่าวทัง้ หมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องแสดงความเห็นเบือ้ งต้นต่อรายการนัน้ ทัง้ นี้การอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ความยุตธิ รรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็ นไปตามราคาตลาด
อํานาจของคณะกรรมการบริษทั จะไม่รวมถึงการอนุ มตั ริ ายการใดทีอ่ าจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษทั ฯหรือ
บริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
9.5.3 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษทั ฯมีการกําหนดการประชุมอย่างอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมในกรณี
ทีม่ วี าระเร่งด่วน ในการประชุมทุกครัง้ สํานักเลขานุ การบริษทั จะกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มเี วลาศึกษาและพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการ
ทุกคนมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยอย่างเป็ นธรรม และจัดให้มกี ารจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมทีม่ คี วาม
ชัดเจน ตลอดจนมีกระบวนการสือ่ สารมติทป่ี ระชุมให้ผเู้ กีย่ วข้องนําไปปฏิบตั ภิ ายในกําหนดเวลาได้ทนั ที
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกกรรมการของบริษทั ฯขึ้นมา 1 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานกรรมการ
บริษทั เพือ่ ดูแลควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้ดาํ เนินไปอย่างมีระเบียบและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการประชุม โดยประธานกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
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 ดูแล และสังการให้
่
ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการเตรียมการประชุม ตรวจสอบความพร้อมของสถานทีป่ ระชุม และ
เอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การประชุม ทีจ่ ะใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
 ศึกษาทําความเข้าใจรูปแบบ และวิธกี ารประชุมทีจ่ ะใช้ให้แน่ชดั
 ศึกษารายละเอียดเรือ่ งทีจ่ ะประชุม และหาข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นปจั จัยเพิม่ เติมความจําเป็ น
 ดําเนินการควบคุมดูแลการประชุมให้มคี วามพร้อมและราบรื่นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการประชุมตาม
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 และไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อผู้เข้าประชุม
อภิปรายความคิดเห็นทีข่ ดั แย้งกันรุนแรง
 เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีทท่ี ่ปี ระชุมมีการลงคะแนนเสียง ของ 2 ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เท่ากัน
 สรุปผลการประชุม ให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์
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ในปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จํานวน 6 ครัง้ โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ
1. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
2. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
3. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
4. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์ 1/
5. นายสมพล ตรีภพนารถ
6. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
7. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
8. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
9. นายสุพจน์ อาวาส
10. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวตั ถิกุล

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559
1. นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร
2. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
3. นางสุวรรณา พิมพะกร
4. นางวัลภา สุนากร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั /ครัง้
1/1
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง

6/6

29 เมษายน 2558

6/6
5/6
1/1

24 มิถุนายน 2558
3 ธันวาคม 2558
12 พฤศจิกายน 2559

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั /ครัง้
-

วันที่ลาออกจากตําแหน่ ง

1/2
2/2
4/4

1 เมษายน 2559
31 กรกฎาคม 2559
1 ตุลาคม 2559

12 พฤศจิกายน 2559
2 มีนาคม 2558
29 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
23 กันยายน 2558

12 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมอย่างเป็ นทางการ
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
2. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
3. นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ตําแหน่ ง

1. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
2. นายสมพล ตรีภพนารถ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จํานวนครัง้ ที่เข้า
ประชุม
8/8
8/8
6/8
จํานวนครัง้ ที่เข้า
ประชุม
1/4
4/4

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง
29 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558
24 ธันวาคม 2558
วันที่ลาออกจากตําแหน่ ง

หมายเหตุ 1.นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2559
2. นายสมพล ตรีภพนารถ ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ลาออกเมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
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1 เมษายน 2559
1 มิถุนายน 2559

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูม้ คี วามรู้ความสามารถ เพื่อทํา
หน้าทีพ่ จิ ารณาสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีผอู้ ํานวยการฝ่ายบัญชี พิจารณาและคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั และสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ธุรกรรมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับฝา่ ยตรวจสอบภายใน ฝา่ ยกํากับดูแล และผูบ้ ริหารฝา่ ยบัญชี
และการเงิน เป็ นประจํา ซึง่ บางครัง้ จะมีผสู้ อบบัญชีบริษทั ฯเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ สิน้ จํานวน 6 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
1. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

จํานวนครัง้ ที่เข้า
ประชุม
5/6

2. นายณฐพร อิงคนินนั ท์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

6/6

3. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวตั ถิกุล

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง

1/1

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558
1. นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร
2. นางวัลภา สุนากร

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

จํานวนครัง้ ที่เข้า
ประชุม
4/4

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง
23 กันยายน 2558 เป็ นกรรมการบริษทั
12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ
29 เมษายน 2558 เป็ นกรรมการบริษทั
24 มิถุนายน 2558 เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2559 เป็ นกรรมการ
บริษทั และเป็ นกรรมการตรวจสอบ
วันที่ลาออกจากตําแหน่ ง
12 กุมภาพันธ์ 2559
1 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ลาออกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2559
พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งามได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้ทาํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
พิจารณาให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ พิจารณาอนุ มตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การและพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน
แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั หลายท่าน และมติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 5/2558 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ฯ ไว้ก่อน
9.5.4

การอบรมและพัฒนาความรูก้ รรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อให้มกี ารปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านงานอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors
Association : IOD) เป็ นต้น การประชุมสัมนาของหน่วยงานกํากับดูแลบริษทั จดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.) รวมถึง
หลักสูตรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือการดําเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ เพิม่ ทักษะความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
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บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

9.5.5

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทํ า การประเมิน ผลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องตนเอง และจะได้นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํ าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุง
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรรวจสอบ ซึง่ ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี าก เนื่องจากเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ (กฎบัตร) ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบทุก
ท่านมีความพร้อมทีจ่ ะอุทศิ เวลาในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ สมาชิกเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์โดยสมาชิก
อย่างน้อย 1 คนเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วกับรายงานทางการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
2. การฝึ กอบรมและทรัพยากรบุ ค คล ภาพรวมอยู่ใ นเกณฑ์ท่ีดีมาก เนื่ อ งจากได้ร บั ข้อ มูล ข่า วสารและได้ร บั การ
ฝึกอบรมอย่างเพียงพอ
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี าก โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกัน 6 ครัง้ ถึงแม้ในระหว่างปี มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ แต่การประชุมในแต่ละครัง้ จะมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน การประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารกําหนดวาระการประชุมเพือ่ แจ้งข้อมูล
ที่เกี่ย วข้องอย่างเพียงพอ โดยผู้เข้าร่วมประชุ มในแต่ละหัว ข้อไม่ใช่ผู้ท่มี ีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องนัน้ ๆ มีก ารเชิญ
ผูบ้ ริหารหรือผู้สอบบัญชีร่วมประชุมด้วยในกรณีจําเป็ น รวมทัง้ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายของบริษทั เพื่อ
สอบถาม และรับทราบหากมีประเด็นปญั หาทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั อย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจากมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยงั ได้รายงานกิจกรรมทีท่ ําในระหว่างปี เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
และผูล้ งทุนทัวไปรั
่ บทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี าก เนื่องจากได้ปฏิบตั ิตามแนวทางกฎบัตรที่
กําหนด อันประกอบด้วย
• ร่ว มกับ ผู้บ ริห าร ในการสอบทานขัน้ ตอนการประเมิน ความเสี่ย งในงบการเงิน ที่เ กี่ย วกับ ความผิด พลาดมี
สาระสําคัญทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจ
• สอบถามและได้รบั คําชีแ้ จงจากผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีท่ถี ือปฏิบตั ิ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากมาตรฐานการบัญชีหรือ
กฎระเบียบต่างๆ ผลกระทบทีม่ ตี ่องบการเงินและปญั หาการรายงานระหว่างงวด รวมทัง้ การแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
การเปลีย่ นแปลงในงบการเงินระหว่างปีทม่ี สี าระสําคัญ ความมีอยูจ่ ริงและความเพียงพอของการตัง้ สํารองค้างรับ/
ค้างจ่าย การประมาณการของผูบ้ ริหารทีม่ สี าระสําคัญต่องบการเงิน
• พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีท่เี กิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
• กํากับดูแลให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
• มีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีเพื่อขอความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี ผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั รวมทัง้ ข้อคิดเห็นของผูส้ อบบัญชี
6. ความสัมพันธ์กบั ผูส้ อบบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจากมีส่วนใน
การคัดเลือกหรือแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบทานและมีสว่ นร่วมในการแต่งตัง้ และมอบหมายงานให้แก่ผจู้ ดั การ
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุ มตั แิ ผนงานการตรวจสอบภายใน การเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบ การจ้าง
งานและงบประมาณของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
7. ความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การฝ่ายกํากับดูแล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี เนื่องจากได้มกี ารมอบหมายงานให้แก่ผจู้ ดั การ
ฝ่ายกํากับดูแล สอบทานและอนุ มตั แิ ผนการปฏิบตั งิ านของฝ่ายกํากับดูแล การเปลีย่ นแปลงแผนการปฏิบตั งิ าน การ
จ้างงานและงบประมาณของฝา่ ยกํากับดูแล
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่ อ งจากมติป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ให้ช ะลอการแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ฯ ไว้ก่อน ดังนัน้ จึงไม่มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการชุดย่อยต่างๆ
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูพ้ จิ ารณาและนําเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ติ ่อไป
โดยค่าตอบแทนทีน่ ําเสนอได้แก่
1. ค่าเบี้ยประชุม เป็ นการพิจารณาให้กบั กรรมการบริษทั ฯทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในการประชุม คณะกรรมการ
บริษทั การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสะท้อนการทํางานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิ
หน้าที่ และเข้าร่วมการประชุมอย่างสมํ่าเสมอโดยจะต้องมีการลงนามการเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ภายหลังการประชุม
เสร็จสิน้
2. ค่าตอบแทนบําเหน็จพิเศษ เป็ นการพิจารณาให้กบั กรรมการบริษทั ทุกท่าน เป็ นอัตราร้อยละของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานประจําปี ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นการตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านและสร้างแรงจูงใจให้แก่คณะกรรมการบริษทั
เพือ่ สร้างผลกําไรจากการดําเนินงานทีด่ ใี ห้แก่บริษทั ฯ
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ในการพิจารณาค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนบําเหน็จพิเศษของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฯ จะต้องคํานึงให้สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และความตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษทั ฯ ตลาด และคู่แข่งขัน โดยมีค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม และ
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มคี ุณภาพของบริษทั ฯไว้ ซึ่งในส่วนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ทีด่ ํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ก็จะได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวจากการดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั
เช่นเดียวกับกรรมการทัวไป
่ โดยภายหลังจากได้ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั แิ ล้ว ก็จะนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อขออนุ มตั ติ ่อไป และจะได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของ
บริษทั ฯต่อไป ในขณะที่การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการทุกท่าน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ถูกนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ โดยกําหนดค่าตอบแทนตามความสําคัญของ
หน่วยงาน และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็ นหลัก
9.5.7 แผนสืบทอดตําแหน่ง และการคัดเลือกแต่งตัง้ กรรมการใหม่
การแต่งตัง้ บุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่ งต่างๆ โดยเฉพาะในระดับตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ซึง่ การพิจารณาจะให้โอกาสทัง้ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมต่อการ
บริหารงานของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯได้กําหนดให้ผทู้ จ่ี ะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าให้บริษทั ฯทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อทีจ่ ะให้
บริษทั ฯมีเวลาเพียงพอต่อการหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเข้ามาทําหน้าทีแ่ ทน โดยทัวไปแผนการสื
่
บทอดตําแหน่ ง ต้องนําเสนอรายชื่อ
แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ จากผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ และมีวุฒภิ าวะรองลงไปในหน่ วยงานเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้
ปิ ดโอกาสแก่บุคคลภายนอกที่มคี วามรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั ฯแต่อย่างใด ซึ่งการคัดสรรจะมีกระบวนการ
พิจารณาทีโ่ ปร่งใสในทุกตําแหน่งของงาน
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ภายหลังการคัดเลือกผูท้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะเป็ นผูแ้ นะนําให้
กรรมการใหม่รจู้ กั กับฝ่ายบริหาร และกรรมการท่านอื่นๆ พร้อมกับนํ าเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น คูม่ อื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ทราบถึงบทบาทและอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณ การ
กํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นต้น นอกจากนี้ หากกรรมการใหม่ยงั มิได้มกี ารอบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (กรณีเป็ นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรการอบรมใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ บริษทั ฯก็จะดําเนินการจัดให้เข้าร่วมการ
อบรมต่อไป

9.5.6
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• รายงานของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ และการกํากับดูแลกิจการงบการเงินรวมของ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงาน
ประจําปี โดยการจัดทํางบการเงินดังกล่าว จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกนโยบาย
บัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทํา รวมทัง้ มี
การเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารดํารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
- ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ
และสามารถสร้างความเชือ่ มันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ
9.6 การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯได้จดั ตัง้ หน่ วยงานกํากับดูแล (Compliance Unit) ขึน้ เพื่อให้มบี ทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของหน่ วยงานต่างๆ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ให้มคี วามถูกต้อง และเป็ นไปตาม
หลักนโยบายการกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ป้องกันการนําข้อมูลของบริษทั ฯไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยได้ปิด
ประกาศนโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ในบอร์ดของบริษทั ฯ เพือ่ นํามาใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ซึง่ บริษทั ฯได้กําหนด
มาตรการเพือ่ ป้องกันการล่วงรูข้ อ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างหน่ วยงาน และบุคลากรของบริษทั ฯ (Chinese wall)
เพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ดังนี้
1. กําหนดให้มกี ารแยกพืน้ ทีข่ องสายงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสายงานทีม่ ขี อ้ มูลภายในทีม่ สี าระสําคัญทีย่ งั มิได้
เปิ ดเผยแก่สาธารณชนทัวไป
่ (Non-Public Information) แยกออกจากหน่ วยงานอื่น เพือ่ ปิ ดกัน้ มิให้ล่วงรูแ้ ละ
นําข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
2. กําหนดให้มกี ารขึ้นบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ท่หี ้ามบริษัทฯ พนักงาน และผู้บริหาร ทําการซื้อขายเพื่อบัญชี
ตนเอง (Restricted List) ได้แก่ หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษทั ฯ โดยจะห้ามพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่ วยงานนัน้ และผูบ้ ริหารทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อป้องกันมิให้มกี ารใช้ขอ้ มูล
อันเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ าํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์เพือ่ ประโยชน์ของตนในทางทีม่ ชิ อบ
3. การรักษาความลับของข้อมูลในหน่วยงาน
- กําหนดให้มกี ารใช้รหัส Password ในการเข้าระบบงานต่าง ๆ
- มีการใช้ชอ่ื รหัส (Code Name) สําหรับลูกค้า
- ห้ามพนักงานนําข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
- ให้พนักงานในหน่ วยงานเท่านัน้ ที่สามารถใช้ขอ้ มูลได้ หากหน่ วยงานอื่นมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ขอ้ มูล
จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานทัง้ สองก่อน
- ในกรณีทม่ี กี ารให้บริการทีป่ รึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าหลายรายทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออาจมี
ความขัดแย้งกัน กําหนดให้เจ้าหน้าทีท่ ท่ี าํ หน้าทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินของลูกค้ารายหนึ่ง ไม่มาทําหน้าทีท่ ่ี
ปรึกษาทางการเงินของลูกค้าอีกราย และเจ้าหน้ าที่แต่ละรายต้องแยกเก็บเอกสารข้อมูลที่ตนทําอย่าง
รัดกุม
4. การเก็บรักษาเอกสารของหน่วยงาน
- การเก็บควบคุมข้อมูลและเอกสาร โดยเฉพาะข้อมูลทีส่ ําคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้าที่ และข้อมูลต่างๆ
ของลูกค้าให้มกี ารแยกเก็บต่างหากให้อยู่ในที่ปลอดภัย และมีการควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความ
เสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการนําเอกสารสําคัญไปใช้ในทางมิชอบ
- การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นเอกสาร จะจัดเก็บเอกสารข้อมูลทุกประเภทไว้ในตู้เอกสารของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องแยกเป็ นสัดส่วน

- 32 -

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

-

การจัดเก็บรักษาข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จะจัดให้มรี หัสควบคุม (Password) เฉพาะพนักงานทีม่ ี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ และเก็บรักษาสือ่ บันทึกข้อมูล เช่น Diskette Tape เป็ นต้น เช่นเดียวกับการเก็บ
รักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสาร
- กําหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าทีใ่ นหน่ วยงานเท่านัน้ ทีส่ ามารถเบิกเอกสารมาใช้ได้ หากหน่ วยงานอื่นต้องการ
เบิกเอกสารเพื่อขอใช้ขอ้ มูลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอเบิกเอกสารและผ่านการอนุ มตั จิ ากผูบ้ งั คับ
บัญชาของหน่วยงานดังกล่าวก่อน
- การเก็บและการทําลายเอกสารทีเ่ ป็ นข้อมูลลับ หากจะมีการทําลายเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ ญาต
จากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน และในกรณีทจ่ี ะฝากเก็บทีศ่ นู ย์จดั เก็บเอกสาร ต้องบรรจุใส่เอกสารและปิ ดผนึกให้
เรียบร้อย
5. การขอหรือให้ขอ้ มูลกับหน่วยงานอื่น
- การขอหรือให้ขอ้ มูลกับหน่ วยงานอื่น ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานก่อน โดยขอ
หรือสอบถามข้อมูลได้เฉพาะส่วนทีต่ อ้ งนํามาใช้เท่านัน้
- กรณีทห่ี น่ วยงานมีขอ้ มูลภายในเป็ นข้อมูลไม่ควรเปิ ดเผย หรือเป็ นข้อมูลลับของลูกค้า ห้ามพนักงานนํ า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์หรือนํ าออกเผยแพร่ หากมีความจําเป็ นต้องขอหรือให้ขอ้ มูลกับหน่ วยงาน
อื่นจะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ สอง
หน่วยงาน และรายงานให้ Compliance Unit ทราบ โดยพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ าํ เป็ นให้ระดับหนึ่ง
เท่านัน้ (Need to Know Basis)
6. ห้ามพนักงานและผูบ้ ริหารผูท้ ราบข้อมูลภายในเกีย่ วกับผลการดําเนินงานหรือเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญซึง่ อาจกระทบ
ราคาหุน้ ของบริษทั ฯ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบข้อมูลหรือวันทีม่ มี ติคณะกรรมการบริษทั
จนกระทังข้
่ อมูลได้เปิ ดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนํ าข้อมูลภายในทีไ่ ม่ควรเปิ ดเผยไปเผยแพร่
เพือ่ เป็ นการสร้างราคาให้กบั หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯกําหนดให้ กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ถึงกรณีทต่ี นจะทําการซือ้ หรือจะทําการขายหุน้ ของบริษทั ฯออกไป โดยเบือ้ งต้นให้ดาํ เนินการแจ้งผ่านอีเมลล์แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารทุกท่าน และกําหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารท่านนัน้ ได้แจ้งให้ทราบอีกครัง้ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะมีขน้ึ
ในครัง้ ถัดไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้ทําการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯรับทราบเกี่ยวกับหน้าทีก่ ารรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ทัง้ นี้บริษทั ฯกําหนดกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งสําเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษทั ฯในวันเดียวกับทีร่ ายงาน
สํานักงาน ก.ล.ต. ด้วย
9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีอื่นๆ
บริษทั ฯได้มกี ารจัดทําคูม่ อื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่ ใช้
เป็ นแนวทางของการดําเนินธุรกิจให้มกี ารบริหารงานทีด่ แี ละยังยื
่ น โดยได้กําหนดให้เป็ นแนวปฏิบตั แิ ก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุก
คน ทัง้ นี้ ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ www.acap.co.th ซึง่ พอสรุปนโยบายและแนวปฏิบตั อิ ่นื ๆ ทีส่ าํ คัญบางหัวข้อ
ดังนี้
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เมือ่ บริษทั ฯมีรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯมีสว่ นได้สว่ นเสีย บริษทั ฯจะดําเนินตามนโยบายการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และจรรยาบรรณว่าด้วยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวทัง้ หมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นเบือ้ งต้นต่อรายการนัน้ ทัง้ นี้การอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ความยุตธิ รรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็ นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันดังกล่าว จะไม่สามารถมีสว่ นร่วมในการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกัน
ในลักษณะดังกล่าวได้เพือ่ ความเป็ นธรรม และเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และหากเป็ นรายการระหว่างกันทีเ่ ข้าข่ายตาม
ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ ข้อกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 นโยบายและการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง ทําหน้าทีต่ รวจสอบและดูแลติดตามการบริหารความ
เสีย่ งโดยตรง 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 ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสีย่ งได้
ครบถ้วน
2. การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification)
เพือ่ พิจารณาเหตุการณ์ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามเสียหาย โดยพิจารณาทัง้ ปจั จัยภายนอก เช่น นโบบายของรัฐบาลการเมือง
ภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลีย่ น ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น และปจั จัยภายในขององค์กร เช่นนโยบายกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
โครงสร้างบริษทั ฯ กระบวนการทํางาน ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยฝา่ ยบริหาร
ความเสีย่ งจะต้องระบุถงึ ประเภทความเสีย่ งในแต่ละเหตุการณ์ให้ชดั เจน ว่าความเสีย่ งใดเป็ นความเสีย่ งหลัก (Key Risk) และ
ความเสีย่ งใดเป็ นความเสีย่ งรอง
3. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Evaluation)
บริษทั ฯมีการประเมินความเสีย่ ง เพือ่ จะได้ดาํ เนินการพิจารณาในการจัดลําดับความเสีย่ ง ดูถงึ โอกาสในการเกิดความ
เสีย่ งและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เช่น ด้านการเงิน ด้านธุรกิจ ความปลอดภัย ลูกค้า เป็ นต้น
4. การจัดการความเสีย่ ง และทําแผนบริหารความเสีย่ ง (Risk Treatment and Mitigation)
ภายหลังการจัดลําดับและความสําคัญของความเสีย่ งแล้ว บริษทั ฯจะได้กาํ หนดแนวทางในการจัดการกับความเสีย่ ง
โดยหากบริษทั ฯมีงบประมาณและทรัพยากรจํากัด ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบสูงและอาจเกิดบ่อยจะถูกให้พจิ ารณาเป็ นความเสีย่ ง
หลัก (Key Risk) ทีจ่ ะต้องถูกจัดการเป็ นลําดับแรก ส่วนความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตํ่าและมีโอกาสเกิดน้อย จะได้รบั การจัดการเป็ น
ลําดับต่อๆไป
5. การรายงานและติดตามผล (Risk Reporting and Monitoring)
ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งจะมีการจัดทํารายงานของการประเมินความเสีย่ ง เพือ่ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
พร้อมทัง้ ประสานงานกับฝา่ ยกํากับดูแล ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ประเมินสถานการณ์ในความ
เสีย่ งนัน้ ๆ ในการหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขให้ทนั ก่อนเกิดความเสียหายซึง่ ภายหลังคณะกรรมการบริหารได้รบั ทราบข้อมูล
แล้ว จะพิจารณากลันกรองและนํ
่
าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯต่อไป
6. การทบทวนแผนบริหารความเสีย่ ง (Review of the Risk Management Plan)
ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งจะนําผลจากการตรวจสอบภายในมารวบรวม และสรุปผลการบริหารความเสีย่ งประจําปีรว่ มกับ
ฝา่ ยบริหารระดับสูง และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ นําผลสรุปรายงานเปิ ดเผยในแบบ 56-1 และ
รายงานประจําปีของบริษทั ฯต่อไป พร้อมกันนัน้ ในการหารือร่วมกันจะได้มกี ารประเมินความเสีย่ งในทุกๆสิน้ ปี เพือ่ พิจารณาถึง
ข้อทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงให้ดขี น้ึ และจะได้ดําเนินการจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ งและแผนบริหารความเสีย่ งให้ต่อเนื่อง
เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั เิ พือ่ ใช้ในปีถดั ๆไป
 การจัดทํานโยบายการลงทุน
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการลงทุนของบริษทั ฯ เนื่องจากตระหนักดีวา่ การ
ลงทุนใดๆทีก่ ่อให้เกิดผลตอบแทนทีด่ แี ก่บริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ จะต้องดําเนินการภายใต้หลักของความระมัดระวัง และมีการ
กลันกรองอย่
่
างดีจากหลายๆ ด้าน การจัดทํานโยบายดังกล่าวก็เพือ่ เป็ นการกําหนดแนวทางทีช่ ดั เจนต่อการลงทุนในธุรกรรม
ต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
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 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มกี ารกําหนด
ภาระหน้าทีแ่ ละอํานาจของผูบ้ ริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้แล้ว นอกจากนี้บริษทั ฯได้จดั ทําแบบประเมินระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ซึ่งจะทําให้บริษทั ฯสามารถค้นพบข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและรวดเร็ว รวมทัง้ เป็ นการลดความเสีย่ งทางธุรกิจ และความเสีย่ งในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษทั ฯ โดยแบบประเมินของบริษทั ฯได้จดั ทําขึน้ ภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ
ประเมินของบริษทั ฯมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information and Communication)
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
 จริ ยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้ าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทัง้ ต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นกลุ่มสําคัญ นอกจากนี้ยงั ได้หลักจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับพนักงาน
อื่น ๆ เพือ่ ให้ใช้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุม่ รวมทัง้ สาธารณชนและสังคม เช่นเดียวกัน โดยบริษทั ฯมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง
 การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นคนละบุคคลคนกัน บริษทั ฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร บริษทั ฯมีการแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
แต่ละชุด ทัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และฝา่ ยตรวจสอบภายในเข้ามากํากับดูแลอย่างเป็ นอิสระ ทําให้กรรมการทุกท่านหรือผูบ้ ริหารไม่มอี าํ นาจเบ็ดเสร็จ
และมีการถ่วงดุลในมติทส่ี าํ คัญ ซึง่ จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ อํานาจทีม่ อบให้
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯจะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการใด ๆ ทีต่ นเองหรือบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มสี ว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
 การดํารงตําแหน่ งของกรรมการในบริ ษทั อื่น
บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความสําคัญของการอุทศิ เวลาการทํางานให้แก่บริษทั ฯของกรรมการ ซึง่ การดํารงตําแหน่ งของ
กรรมการบริษทั ฯในบริษทั จดทะเบียนอื่นอย่างไม่จํากัด อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการได้ จึงได้
กําหนดนโยบายในเรือ่ งของการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯในบริษทั จดทะเบียนอื่นไว้ดงั นี้
 กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯควรดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จดทะเบียนเพียงแห่งเดียวเพือ่ ให้ม ี
เวลาเพียงพอในการดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
 กรรมการผูจ้ ดั การต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
 กรรมการบริหารของบริษทั ฯ ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษทั
เนื่องจากว่า กรรมการบริหารควรจะให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการทําหน้าทีบ่ ริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหารให้แก่
บริษทั ฯ เพือ่ ให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์สงู สุด
 กรรมการอิสระ และกรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคลต่างชาติ ให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการใน
บริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษทั
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อย่างไรก็ตาม หากมีกรรมการรายใดของบริษทั จําเป็ นต้องดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นมากกว่าที่
กําหนดกรรมการท่านดังกล่าวจะต้องแจ้ง และชีแ้ จงเหตุผลให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบถึงเหตุผล และความจําเป็ นนัน้ ซึง่
หากคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าการดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นเกินกว่าทีบ่ ริษทั ฯได้กําหนดไว้ ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อ
การปฏิบตั งิ านของกรรมการท่านดังกล่าวอย่างเป็ นนัยสําคัญก็สามารถอนุ โลมได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษทั จะได้ชแ้ี จงผลต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการดังกล่าวในรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นแบบแสดงข้อมูลประจําปี (แบบ
56-1) และรายงานประจําปีของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบต่อไป
 นโยบายการแจ้งเบาะแส และมาตรการการคุ้มครองสิ ทธิ แก่ผแู้ จ้งเบาะแส
เพือ่ ให้มกี ารนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้รบั ความร่วมมือ จากพนักงาน
ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการสอดส่อง ดูแล ในสิง่ ทีอ่ าจมีความผิดปกติ หรือมีการดําเนินการอย่างผิดกฏหมาย ผิด
จริยธรรม และผิดต่อจรรยาบรรณทีด่ ี อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจของผูบ้ ริหาร หรือเกิดจากการกระทําของพนักงานก็แล้วแต่
ตัวอย่างเช่น ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน พฤติกรรมทีอ่ าจส่อให้เกิดการทุจริต
การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทําทีข่ าดความระมัดระวังหรือขาดความรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการกระทําที่
เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง หากมีการพบเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ บริษทั ฯได้เปิดช่องทางให้มกี ารร้องเรียน หรือนําเสนอข้อคิดเห็น
ทัง้ จากพนักงาน ผูบ้ ริหาร หรือผูมส้ี ว่ นได้เสียทุกคน ผ่านมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง คือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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 สํานักเลขานุ การบริษทั /
นักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02-793-3910
โทร 02-793-3906

กระบวนการหาข้อเท็จจริง
ทัง้ นี้หากมีการแจ้งข้อมูลผ่านมายังสํานักเลขานุ การบริษทั ทางสํานักเลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารการแจ้ง
ข้อมูล เพือ่ สรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ เพือ่ แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รบั ทราบทุกครัง้ หรือในกรณีมกี ารแจ้งเรือ่ ง
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวต้องมี
ความเพียงพอต่อการนํ าสืบได้ และจะเรียกผูเ้ กีย่ วข้องให้มาชี้แจงและสอบถามเพิม่ เติมถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ระหว่างการ
สอบถามข้อมูลจะมีการบันทึกรายละเอียดของทัง้ ผูแ้ จ้งข้อมูล และผูถ้ ูกร้องเรียน รวมถึงคําให้การของบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใน
เหตุการณ์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทัง้ แหล่งทีม่ าของข้อมูล
และจะดําเนินการเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็ นความลับ เพือ่ คุม้ ครองให้ผแู้ จ้งเบาะแสไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆจากการให้ขอ้ มูล
กระบวนการให้ความเป็ นธรรม
คณะกรรมการผูร้ บั เรื่องร้องเรียน จะพิจารณาให้ความเป็ นธรรม และปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ ูก
ร้องเรียน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีถ่ ูกพาดพิง หรืออยู่ในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยหากยังไม่มคี วามชัดเจนใน
หลักฐาน หรือข้อเท็จจริง จะไม่มกี ารตัดสินความผิดใดๆแก่ผถู้ ูกร้องเรียน โดยจะมีการเก็บรายงาน และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็ น
ความลับแก่เฉพาะในวงจํากัดเปิดเผยเท่าทีจ่ าํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูแ้ จ้งหรือผูร้ อ้ งเรียน และผู้
ถูกร้องเรียน เป็ นสําคัญอันดับแรก

- 36 -

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

กระบวนการรายงาน
ทัง้ นี้ ภายหลังการสืบสวนข้อเท็จจริง จนได้ขอ้ สรุปในเรื่องดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กรณีดงั กล่าว
มีความคืบหน้าทีช่ ดั เจน หรือมีหลักฐานเพียงพอ และเป็ นเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อบริษทั ฯอย่างร้ายแรงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดําเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างทันทีต่อไป แต่หากเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานในระดับ
ปฏิบตั งิ าน และไม่สง่ ผลกระทบร้ายแรง หรือไม่ได้นํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียแก่บริษทั ฯอย่างมีนัยสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะดําเนินการแจ้งให้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูอ้ ํานวยการของสายงานทีพ่ นักงานคนนัน้ สังกัดอยู่เพือ่ รับทราบและ
ตักเตือน หรือถ้าบุคคลที่กระทําผิดมีตําแหน่ งในระดับผูอ้ ํานวยการขึ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบก็จะนํ าส่งเรื่องให้
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการของบริษทั ฯพิจารณาต่อไป
กระบวนการลงโทษ
บริษทั ฯได้กําหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะ และสถานการณ์ของการกระทําความผิด โดยความรุนแรงของ
บทลงโทษจะแตกต่างกันไปตามความร้ายแรงของการกระทํา
เบือ้ งต้นหากการกระทําผิด เป็ นการกระทําผิดเพียงเล็กน้อย และเป็ นครัง้ แรก จะเป็ นการออกหนังสือตักเตือนก่อนโดย
ผูม้ อี าํ นาจของฝา่ ยทรัพยากรบุคคลเป็ นผูล้ งนาม
แต่หากเป็ นการกระทําผิดทีร่ ้ายแรง และนํ ามาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษทั ฯ บริษทั ฯก็ม ี
บทลงโทษตัง้ แต่การให้พกั งานโดยไม่ได้รบั เงินเดือน การเลิกจ้าง แต่หากการกระทําความผิดดังกล่าว ได้นําไปสูค่ วามผิดตาม
กฏหมายอื่นๆ ของประเทศ เช่น กฏหมายอาญา กฏหมายแพ่ง หรือกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องแก่องค์กรอิสระใดๆทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ก็ตอ้ งดําเนินการไปตามขัน้ ตอนกฏหมายนัน้ ๆ
9.7 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯมีบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ ทัง้ ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จํานวน 6 บริษทั บริษทั ฯมีนโยบายและกลไกในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยทัง้ หมด ด้วยการส่งผูบ้ ริหารหรือกรรมการของบริษทั ฯเข้าไปบริหารงาน รวมถึงเป็ นผู้
กําหนดนโยบายการบริหารงานต่างๆเอง ซึง่ การทํารายการระหว่างบริษทั ฯกับบริษทั ย่อยทุกแห่งนัน้ มีกลไกการกํากับดูแลอย่าง
มีขนั ้ ตอน มีคณะกรรมการบริษทั ย่อยแต่ละแห่งเป็ นผูพ้ จิ ารณา ในขณะทีบ่ ริษทั ฯในฐานะบริษทั แม่ จะมีขนั ้ ตอนการพิจารณาอีก
ขัน้ หนึ่งตามความเหมาะสมและความสําคัญของรายการ
นอกจากนี้ นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ และการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงกฏระเบียบข้อปฏิบตั ติ ่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯต้อง
ปฏิบตั ภิ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะคลอบคลุมไปถึงการทํารายการของบริษทั ย่อยทุกแห่งด้วย ในขณะทีก่ ารกํากับดูแล
มาตรฐานการบันทึกบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ฯได้ใช้ผตู้ รวจสอบบัญชีทเ่ี ป็ นมาตรฐานเดียวกับบริษทั ฯ
ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ให้การจัดทํารายงานทางการเงินรวม
ของบริษทั ฯมีมาตรฐานเดียวกัน
9.8 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2559 บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็ นสํานักงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอีก
5 บริษทั (ไม่รวมบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ คือ บริษทั ออรัม่ แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี จํากัด) ซึง่ ผูส้ อบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีดงั กล่าวไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องใดๆ กับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเทียบกับปี
ทีผ่ า่ นมา ดังนี้
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ปี 2558
ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงิน
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)
ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด.50
รวมค่าสอบบัญชีทงั ้ หมด

บริ ษทั ฯ

ปี 2559

บริ ษทั ย่อย รวมบริ ษทั ฯ
รวม 5
และบริ ษทั
บริ ษทั
ย่อย

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ย่อย
รวม 5
บริ ษทั 1/

รวมบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั
ย่อย

345,000
250,000

972,000
197,000

1,317,000
447,000

416,000
300,000

955,000
180,000

1,371,000
480,000

595,000

1,169,000

1,764,000

716,000

1,135,000

1,851,000

10,000
605,000

50,000
1,219,000

60,000
1,824,000

10,000
726,000

50,000
1,185,000

60,000
1,911,000

หมายเหตุ 1/ บริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด (“ACON”)
2. บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”)
3. บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด (“CAP OK”)
4. บริษทั โอเค แคช จํากัด (“OK.Cash”) เดิมชือ่ บริษทั โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั ่น จํากัด (“P COL”)
5. บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)
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10. ความรับผิ ดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 ภาพรวมการดําเนิ นงานภายใต้ความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯถือเป็ นเรื่องที่สําคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจ บริษทั ฯได้
ดําเนินการควบคูไ่ ปกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นทีเ่ ข้าใจดีวา่ การเกือ้ กูลซึง่ กันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคมโดยรอบ
ตลอดจนการให้ความใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมในสังคมนัน้ จะเป็ นส่วนสําคัญทีจ่ ะทําให้มกี ารเติบโตทีด่ ที งั ้ ในด้านธุรกิจ และทําให้สงั คม
และสภาพแวดล้อมนัน้ มีความน่าอยูย่ งิ่ ขึน้ บริษทั ฯจึงได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามยังยื
่ น ไว้ดงั นี้
วิสยั ทัศน์ : บริษทั ฯเกีย่ วกับความรับผิดชอบของสังคม ด้วยการมุ่งมันที
่ จ่ ะเสนองานบริการทีป่ รึกษาทางการเงินที่
หลากหลาย มีการให้บริการงานทีด่ ี มีคุณภาพ ภายใต้การอนุ รกั ษ์และใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม
ภารกิจ : บริษทั ฯจะพัฒนาธุรกิจให้มคี วามเติบโต ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ รวมถึง
การช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ นักลงทุน ลูกหนี้ เพือ่ จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมากขึน้ ในขณะเดียวกันจะดําเนิน
ธุรกิจไปพร้อมกับการช่วยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามน่าอยูแ่ ละมีคุณภาพทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
กลยุทธ์ : บริษทั ฯวางกลยุทธ์ทจ่ี ะดําเนินธุรกิจไปพร้อมๆกับให้การดูแลชุมชน สังคม ตลอดจนการรักษาสิง่ แวดล้อม
ด้วยการปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนเห็นความสําคัญของชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม และมีการจัดทําคู่มอื นโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯขึน้ มา (ตามหัวข้อการกํากับดูแลกิจการทีด่ )ี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนนําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
10.2 แนวทางการดําเนิ นงาน ภายใต้ความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR)
บริษทั ฯ มุง่ หมายทีจ่ ะดําเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแล
รักษาสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ทีจ่ ะนําพาให้บริษทั ฯมีการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น ด้วยการปฏิบตั ติ ามหลักแห่งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึง่ บริษทั ฯเชื่อว่าการสร้าง “ความยังยื
่ นขององค์กร
(Corporate Sustainability)” เป็ นสิง่ สําคัญยิง่ ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
การกําหนดนโยบายของ CSR เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อ ชุมชนสังคม
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษทั ฯ เช่น การสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ การสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯทีด่ ตี ่อสังคม เป็ นต้น โดยแนวนโยบายดังกล่าว ได้แก่
10.2.1 การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
หมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทัง้ ต่อ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ คู่คา้ เจ้าหนี้ และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทุกคน โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
• ความซื่อสัตย์ (Honesty)
บริษทั ฯให้บริการต่อลูกค้าด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึงปฏิบตั ติ ่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่
หลอกลวง หรือบิดเบือนสารสนเทศ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ อันนําไปสูป่ ระโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
• ความยุตธิ รรมและคุณธรรม (Fairness and Integrity)
บริษทั ฯควรแสดงให้เห็นถึงความยุตธิ รรม และความมีคุณธรรม ทัง้ ในส่วนของการประกอบธรุกจิ ทีไ่ ม่เอาเปรียบต่อคู่
ค้า หรือให้รา้ ยต่อคู่แข่ง รวมถึงการไม่เอาเปรียบต่อพนักงานและดูแลพนักงานให้มคี ่าจ้างและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
การเปิดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ อย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันในทุกๆกลุม่ ไม่จาํ กัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
• การรักษาคําพูด และความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness)
บริษทั ฯจะรักษาคําพูดต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทัง้ หลาย เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจ
ให้กบั ทุกๆคนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กรณีเกิดความเข้าใจผิด จะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริง ไม่หลอก
หลวง เพือ่ ให้ความมุง่ หมายและเจตนาของคํามันสั
่ ญญาของตนสมบูรณ์
• การเคารพต่อผูอ้ ่นื (Respect for others)
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บริษทั ฯ จะไม่กล่าวหา หรือดูถูกเหยียดหยามในเกียรติของแต่ละบุคคล และให้ความเคารพต่ออิสระ และความเป็ น
ส่วนตัวต่อบุคคลอื่น การรับฟงั ความคิดเห็นของพนักงาน คําร้องเรียนหรือตําหนิของลูกค้า เพือ่ นํามาปรับปรุงและ
พัฒนาให้องค์กรสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
• การยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Law Abiding)
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายรวมทัง้ กฎระเบียบของหน่ วยงานราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจ เพื่อให้แน่ ใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯมีความถูกต้อง ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
10.2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ม ี
มติอนุ มตั นิ โยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในคู่มอื การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ การอนุ มตั นิ โยบาย
ดังกล่าว เพื่อเป็ นการยืนยันถึงความยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคม และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
บริษทั ฯได้แสดงเจตนารมณ์ทจ่ี ะไม่สนับสนุ นการคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและ
รายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุกหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย บริษทั ฯมีนโยบายในการห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลทีส่ ามมีความเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย กระทําใดๆ ทีส่ อ่ ไปในทาง
คอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ จะโดยการนําเสนอ (Offering) การให้คาํ มันสั
่ ญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding)
การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) และเพือ่ เป็ นการตอกยํ้าถึงความมุง่ มันดั
่ งกล่าว บริษทั ฯได้แสดงเจตจํานงค์
ในการเข้าร่วมเป็ น “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption : CAC) และ
เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายนี้ บริษทั ฯกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดย
ทัวกั
่ น
คํานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คาํ มัน่
เรียก ร้อง หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดซึง่ ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของ
เอกชน หรือผูม้ หี น้าทีไ่ ม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ อันเป็ นการให้
ได้มา หรือรักษาไว้ซง่ึ ธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กบั บริษทั โดยเฉพาะ หรือ เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทาง
การค้าให้กระทําได้
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุ นการ
ต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชันและ
่
ปลูกฝงั จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสอบทาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ ง ให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกําหนดให้มรี ะบบและ
ให้การส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย รวมทัง้ ทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนด
ของกฎหมาย
4. ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฎิบตั งิ านว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฎิบตั ิ และกฏหมาย ข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดูแล
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เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีระบบควบคุมที่มคี วามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันที
่ ่อาจเกิดขึน้
คณะกรรมการตรวจสอบให้รบั ทราบโดยทันที

และรายงานต่อ

แนวทางการปฏิบตั ิ
1. บริษทั ฯ กําหนดให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และ
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่อง และไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระทําทีเ่ ข้าข่ายการคอร์รปั ชัน่
โดยจะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบโดยทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ ําหนดให้ทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เช่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเรื่องคอร์รปั ชันแก่
่ บริษทั ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผู้
ร้องเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตามทีบ่ ริษทั ฯกําหนดไว้ใน Whistleblower Policy
4. หากผูใ้ ดได้รบั การตัดสินและมีหลักฐานในการระบุการกระทําผิดแล้ว ผูท้ ม่ี คี วามผิดจากการกระทําการคอร์รปั ชันนี
่ ้
จะได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯกําหนด รวมทัง้ การรับโทษตามกฏหมาย หากการกระทํานัน้ มีผลทางกฏหมายที่
เกีย่ วข้องใดๆ
5. บริษทั ฯ จะเผยแพร่แนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯทางเว็บไซต์ รวมทัง้ การแจ้งและทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรื่องทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชันนี
่ ้
6. บริษทั ฯจะสร้างและปลูกฝงั จิตสํานึกให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน ยึดมันในแนวปฏิ
่
บตั กิ ารต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรอย่างยังยื
่ น ด้วยการประกาศนโยบายนี้ให้ทราบโดยทัวกั
่ นแก่
พนักงานทุกระดับ รวมทัง้ จัดให้มกี ารฝึกอบรมชีแ้ จงแนวปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานทีเ่ ข้าใหม่ได้รบั ทราบ
ข้อกําหนดในการดําเนินการ
1. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ําหนดไว้ในคู่มอื จรรยาบรรณของ
บริษทั ฯ คูม่ อื การกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนแนวปฏิบตั ทิ างด้านจรรยาบรรณทีด่ ขี องบริษทั ฯ
2. นโยบายการต่อต้านนี้ให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ ง การ
ฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั เิ รื่องการให้ การมอบ หรือรับของขวัญ ของ
กํานัล จากลูกค้า และผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามทีก่ ําหนดด้าน
จริยธรรมและรรยาบรรณของบริษทั ฯ
4. การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุ นในกิจการใดๆ ของบริษทั ฯ ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฏหมาย
โดยจะ ต้องไม่ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุ นในครัง้ ใดๆ ถูกนํามาอ้างอิงเป็ นข้ออ้างในการติดสินบนได้
5. ฝา่ ยจัดซือ้ จัดจ้างหรือฝา่ ยดําเนินการทีต่ ดิ ต่อประสานงานทางธุรกิจในส่วนต่างๆ จะต้องดําเนินงานให้เป็ นไปด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้
การติดตามการประเมินผล
1. บริษทั ฯกําหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทําใดทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จะดําเนินการแจ้งให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที
2. หากการกระทําดังกล่าว ถูกพิสจู น์ได้วา่ เป็ นจริง บริษทั ฯจะมีบทลงโทษแก่ผกู้ ระทําความผิดตามความร้ายแรงของ
เหตุการณ์นัน้ ๆ โดยในเบื้องต้นจะเป็ นการพิจาณาโทษทางวินัยแก่พนักงานทีก่ ่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งหากความผิดนัน้ ไป
เกีย่ วข้องกับความผิดในทางกฏหมาย บริษทั ฯก็จะดําเนินการตามบทลงโทษทางกฏหมายเพิม่ เติมต่อไป
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3. ฝา่ ยตรวจสอบภายในได้จดั ทําแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจํ
่
าปี เพื่อประเมินแนว
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ โดยแบบประเมินดังกล่าวยึดแนวทางของแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันที
่ ไ่ ด้รบั การจัดทําขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรือ
IOD) เป็ นแนวปฏิบตั ิ เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ทราบ ถึงผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ โดยจะนําผลการประเมินรายงานไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ เพือ่ เปิ ดเผยให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ฯได้ทราบต่อไป
10.2.3 การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการเคารพกฏหมายและสิ ทธิ มนุษยชนสากล
บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุ นและมุง่ มันที
่ จ่ ะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพกฏหมาย และหลักสิทธิมนุ ษยชน ความ
ตระหนักนี้ มีรากฐานมาจากวิสยั ทัศน์และค่านิยมองค์กร และบริษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์น้ีดว้ ยการร่วมลงนามปฎิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุ ษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึง่ นอกจากทีร่ ะบุไว้ในปริญญาสากลดังกล่าวแล้วนัน้ และ
เพือ่ การยึดถือปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิ
มนุ ษยชนสากลดังนี้
1. บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจว่าด้วยการเคารพกฏหมาย และพนักงาน ผูบ้ ริหารทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามกฏหมายเช่นกัน
2. บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล
แก่พนักงาน เพือ่ นําไปปฏิบตั เิ ป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนินงาน
3. บริษทั ฯ ไม่สนับสนุ นกิจกรรม ทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุ ษยชน
4. บริษทั ฯ สนับสนุ นให้พนักงานใช้สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองไทย โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฏหมาย
5. บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่
สาธารณะ จะทําได้กต็ ่อเมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากพนักงานผูน้ นั ้ ทัง้ นี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทํา
ไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฏหมาย
6. บริษทั ฯ ต้องเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสือ่ สาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกีย่ วกับการทํางาน
ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธกี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน
7. พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องทําความเข้าใจกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
โดยตรงให้ถถ่ี ว้ น และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ ใจให้ขอคําปรึกษาจากสํานักกฏหมาย ห้ามปฏิบตั ไิ ปตามความเข้าใจ
ของตนเองโดยไม่มคี าํ แนะนํา
8. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่วา่ จะเป็ นทางวาจา หรือกระทําต่อผูอ้ ่นื บน
พืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย และจิตใจ
10.2.4 การเคารพสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี วัสดิการพนักงานของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ
เพือ่ การผ่อนคลาย การฝึกอบรมให้กบั พนักงานเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ การจัดให้มกี องทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้นนอกจากนี้ บริษทั ฯ
ให้ความเคารพในสิทธิต่างๆ ของพนักค่าจ้างแงาน โดยไม่มกี ารกลันแกล้
่
ง หรือข่มขูใ่ ดๆ เช่น การให้สทิ ธิการลาหยุดพักร้อน
สิทธิในการหยุดลากิจ การให้สทิ ธิลาปว่ ย การให้สทิ ธิในการแสดงความเห็นต่อนโยบายการปฎิบตั งิ านต่างๆ ซึง่ พนักงานสามารถ
เสนอความเห็นผ่านทางฝา่ ยทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ หรือผ่านทางผูบ้ งั คับบัญชาของตนเองได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีนโยบายในการจ้างพนักงาน ด้วยการยึดหลักในการจ้างแรงงานทีถ่ ูกต้องตามกฏหมาย และให้
การเคารพหลักสิทธิมนุ ษยชนของแรงงาน โดยครอบคลุมในเรื่องการจ้างงาน การคุม้ ครองทางสังคม เสรีภาพในการสมาคมทาง
สังคม สุขภาพและความปลอดภัย เป็ นต้น
10.2.5 ความรับผิ ดชอบผูร้ บั บริ การหรือลูกค้า
การให้ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการแก่ลกู ค้า ด้วยการติดตามผลการปฎิบตั งิ านว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดย
การให้บริการต่างๆ แก่ลกู ค้าจะต้องเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่

- 42 -

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เกีย่ วข้อง รวมทัง้ หากมีปญั หาใดๆ จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหารือ เพือ่ กําหนดแนวทางแก้ไข หาทางออกร่วมกัน โดยไม่
ปล่อยให้ลกู ค้ารับภาระหรือแก้ไขปญั หาแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผลสําเร็จของการบริหารงานของบริษทั ฯ มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ บริษทั ฯจึงต้องสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ ตี ่อลูกค้าด้วยการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้
1. จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯมีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเท่านัน้
2. ไม่มงุ่ หวังกําไรเกินควร เมือ่ เทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีบ่ ริษทั ฯมีให้
3. การให้คาํ แนะนําแก่ลกู ค้าเกีย่ วกับระยะเวลา เงือ่ นไข สิทธิ ผลประโยชน์ และข้อผูกพันในการให้บริการแก่ลกู ค้าเรา
จะนําเสนอข้อมูลทัง้ หมดอย่างชัดเจน ตามความเป็ นจริง ไม่บดิ เบือน และโปร่งใสยุตธิ รรม
4. การเชือ้ เชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษทั ฯ จะต้องไม่ระบุเงือ่ นไขทีไ่ ม่เป็ นธรรมและไม่โปร่งใส ทีแ่ สดงเจตนาให้
เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ
5. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญา ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นําข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเองและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง
10.2.6 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ถึงแม้บริษทั ฯจะไม่ได้ดาํ เนินธุรกิจทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ใดๆจากธรรมชาติเพื่อนํามาใช้ผลิตสินค้า หรือบริการ แต่บริษทั ฯได้
รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสําคัญต่อการประหยัดพลังงาน ด้วยการจัดทํานโยบายเกี่ยวกับการฝึ กอบรมพนักงานด้าน
สิง่ แวดล้อมขึน้ มาเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดมลภาวะต่างๆ รวมถึงเป็ นการช่วย
ประเทศชาติประหยัดพลังงานทางอ้อมด้วยการประกาศเป็ นหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงาน ให้ปิดไฟระหว่างพักเทีย่ ง การ
ให้พนักงานนํากระดาษทีย่ งั ใช้ได้นํากลับมาใช้ใหม่ การใช้อุปกรณ์สาํ นักงานอย่างประหยัด เป็ นต้น ซึง่ บริษทั ฯเชื่อว่าหากมีการ
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะทําให้ประเทศชาติประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ และดํารงรักษาไว้ซ่งึ สิง่ แวดล้อมให้น่าอยู่คู่
สังคมไทยไปอีกนาน
10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ในทุกๆปี พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้ร่วมกันทํากิจกรรมสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม เช่น เด็กกําพร้า เด็ก
พิการ บ้านพักคนชรา โดยการมอบสิง่ ของช่วยเหลือ และจัดทําอาหารเลีย้ ง เป็ นต้น ซึง่ บุคคลเหล่านี้เป็ นบุคคลทีต่ อั งการความ
ช่วยเหลือจากสังคม เพือ่ ทีจ่ ะมีกําลังใจ และสามารถดํารงอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข ซึง่ บริษทั ฯได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้
และต้องการเป็ นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจต่อผูค้ นในสังคมด้วยกัน จึงได้จดั กิจกรรมดังกล่าวขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการ
ช่วยเหลือใดๆ ต่อเพือ่ นมนุ ษย์ ทีม่ ใิ ช่คนไทย ไม่วา่ จะเป็ นการเกิดอุทกภัย หรือแผ่นดินไหวในต่างประเทศ บริษทั ฯก็จะร่วมกับ
พนักงานและผูบ้ ริหารส่งความช่วยเหลือเป็ นสิง่ ของ หรือเงินช่วยเหลือไปให้กาํ ลังใจแก่บุคคลเหล่านัน้ เสมอ
10.3 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2546 บริษทั ฯได้จดั ตัง้ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส (Foundation for Underprivileged
Children and Elderly) ขึน้ มาเพือ่ ดําเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม โดยตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯร่วมดูแล
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางมูลนิธฯิ ภายใต้ความร่วมมือของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ เพือ่ มอบโอกาส
ให้ เด็กๆ คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงผูป้ ระสบเหตุการณ์ต่างๆทีน่ ํามาซึง่ ความสูญเสียในชีวติ หรือทรัพย์สนิ ซึง่ กิจกรรมต่างๆ มี
ทัง้ การบริจาคเงินผ่านหน่ วยงานช่วยเหลือแห่งอื่น และกิจกรรมทีม่ ลู นิธเิ ป็ นผูด้ ําเนินการเอง ดังปรากฏกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือสังคมทีผ่ า่ นมาดังนี้
ปี 2551
บริจาคเงินและมอบสิง่ ของ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคม ผูส้ งู อายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี มอบเงิน
ช่วยเหลือให้กบั สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ปิ ระเทศพม่า มอบเงินช่วยเหลือให้กบั
สภากาชาดไทยช่วยเหลือแผ่นดินไหวในจีน
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ปี 2553
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บริจาคเงินและมอบสิง่ ของให้กบั สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จัดสร้างห้องสมุด มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียนวัดทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.
ลําปาง
ลงพืน้ ทีช่ ่วยเหลือผูท้ ป่ี ระสบอุทกภัยในเขตบางบัวทอง โดยนําสิง่ ของและถุงยังชีพกว่า 500 ชุด ไปบริจาค
ให้ประชาชนในเขตดังกล่าว
มอบอุปกรณ์การศึกษาและสนามวอลเลย์บอลให้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มอบวัสดุและสือ่ การเรียนการสอน จัดสร้างห้องนํ้าให้แก่ โรงเรียนวัดนาคู อ.ผักไห่ จ.อยุธยา
มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กฬี า ของเล่นให้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

มูลนิธฯิ ได้มกี ารติดตามและประเมินผลของการดําเนินงาน โดยในระยะเวลา 3 เดือนหลังการดําเนินงาน ผูร้ บั ผิดชอบ
ของมูลนิธฯิ จะทําการติดต่อสอบถามไปยังผูด้ ูแลของสถานทีด่ งั กล่าว รวมถึงการส่งตัวแทนไปเยีย่ มชมสถานที่ เพื่อเป็ นการ
ประเมินว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ประโยชน์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด
ด้วยบริษทั ฯ ตระหนักดีว่าพลังสามัคคีของพนักงานในองค์กรและความรูส้ กึ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็ นปจั จัย
สําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ดังนัน้ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั พนักงาน บริษทั ฯ ได้จดั โครงการเลี้ยง
อาหารกลางวันให้กบั พนักงานบริษทั ทุกวันจันทร์ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2558 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร
และค่าเดินทางของพนักงาน รวมทัง้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างเพื่อนพนักงานในบริษทั ฯ เพราะได้มเี วลารับประทาน
อาหารและพคยแลกเปลีย่ นทัศนคติรว่ มกันในทีท่ าํ งาน
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯมีการจัดการและดูแลเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ คี ณะกรรมการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการอิสระคอยทําหน้าทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบ
และประสานกับฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ กําหนดให้มกี รรมการอิสระรวมทัง้ สิน้ จํานวน 3 ท่าน หรือคิดเป็ น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ หมด บริษทั ฯมีคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีอสิ ระ ไม่มขี อ้ จํากัดในการได้รบั ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนได้รบั
ความร่วมมืออย่างดี ทัง้ จากผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยหน้าทีด่ งั กล่าวรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯให้ม ี
ความโปร่งใส เชือ่ ถือได้และถูกต้อง ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั มีฝา่ ยตรวจสอบภายใน ฝา่ ยกํากับดูแล ซึง่ ตัง้ เป็ นหน่ วยงานอิสระ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน โดยมีฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง ทําหน้าทีร่ ายงานความเสีย่ งต่างๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ โดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายตําแหน่ งหัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้ าฝ่ายกํากับดูแล จะต้องผ่านการอนุ มตั หิ รือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจะพิจารณาคุณสมบัตผิ ปู้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯมาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี ซึง่ หัวหน้าตรวจสอบภายในจะมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบภายในและประเมินผลใน
กิจ กรรมต่ างๆของบริษัทฯ สอบทานคุ ณภาพการปฏิบ ตั ิง านต่ างๆ ภายในบริษัท ฯว่า ได้ป ฏิบ ตั ิตามแผนงานสอดคล้อ งกับ
วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ฯหรือไม่ รวมถึงหน้ าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะทํางานตรวจสอบควบคุมและ
ติดตามการทํางานของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีระบบป้องกันการล่วงรูข้ อ้ มูลระหว่างหน่ วยงาน (Chinese
Wall) โดยมีการจัดแยกพืน้ ทีข่ องสายงานทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับชัดเจน มีการกําหนดชื่อรหัส (Code name) สําหรับลูกค้าราย
ต่างๆ มีการกําหนดและจํากัดทีมบุคลากรสําหรับแต่ละงานที่อาจมีความขัดแย้ง ตลอดจนมีขอ้ กําหนดการปฏิบตั ใิ นเรื่องการ
รักษาความลับให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามดังที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ การกํากับดูแลกิจการ และบริษทั ฯ มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารสําคัญทีท่ าํ ให้กรรมการ ผูส้ อบบัญชี และผูม้ อี าํ นาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีใ่ นการกําหนดการบริหารความเสีย่ ง ประสานงาน และให้คาํ แนะนํากับหน่ วยงานต่างๆ
ในการประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ การจัดทําแผนป้องกันและควบคุมความเสีย่ งขึน้ มาปฏิบตั ิ
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล / นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

เป็ น บริษัท ย่อ ย
โดยบริษทั ฯ ถือ
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ
99.99

GSC จ่ายค่าบริการ
ให้บริษทั ฯ เป็ นค่า
การบริการด้านบัญชี
และการเงิน

0.004

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกเบีย้ จากเงินให้กู้
GSC จ่ า ยค่ า บริก าร
ให้ บ ริ ษ ั ท ฯ เป็ นค่ า
การบริ ห ารจั ด การ
ต่างๆ
บจ.เ อ แ ค ป ค อ น เป็ น บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ฯได้ร บั รายได้
ซัลติง้ (ACON)
โดยบริษทั ฯ ถือ จ า ก ก า ร ป ั น ส่ ว น
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ ค่าใช้จา่ ย
99.99

1.64

0.09

4.16

7.40

บจ.โกลบอล
เซอร์ว ิส เซ็น เตอร์
(GSC)
(ชื่อเดิม บจ.เอแคป
เซอร์วสิ เซส)

บจ.เอแคป คอร์
ปอเรท เซอร์วสิ เซส
(ACS)

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกเบีย้ จากเงินให้กู้
ACON จ่ายค่าบริการ
ให้ บ ริ ษ ั ท ฯ เป็ นค่ า
การบริ ห ารจั ด การ
ต่างๆ
เป็ น บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ฯได้ร บั รายได้
โดย
จ า ก ก า ร ป ั น ส่ ว น
บริษ ั ท ฯถื อ หุ้ น ค่าใช้จา่ ย
ร้อยละ 99.99

ปี 2558

0.06

ปี 2559

- ราย กา รดั ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่าง
บริ ษ ั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น โดย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทาง
การค้าปกติ

0.23

0.09

0.82

1.93

0.12
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ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ
ราย กา รดั ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่าง
บริ ษ ั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น โดย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทาง
การค้าปกติ

ราย กา รดั ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่าง
บริ ษ ั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น โดย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทาง
การค้าปกติ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วเป็ น รายการระหว่ า ง
บริษทั ฯกับบริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99 และ
รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตาม
แนวทางการค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ของบริษทั ฯ โดยที่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วเป็ น รายการระหว่ า ง
บริษทั ฯกับบริษทั ย่อยที่ถอื หุ้น
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99 และ
รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตาม
แนวทางการค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ของบริ ษั ท ฯ โดยที่ ร ายการ
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วเป็ น รายการระหว่ า ง
บริษ ัท ฯกับ บริษ ัท ย่ อ ย ที่ถือ
หุ้น โดยบริษ ัท ฯร้อ ยละ 99.99
และรายการดัง กล่ า วเป็ น ไป
ตามแนวทางการค้าปกติ และ
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยที่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกเบีย้ จากเงินให้กู้
ACS จ่ายค่าบริการ
ให้บริษทั ฯ เป็ นค่า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ
เป็ น บริษ ัท ย่อ ย CAP OK จ่าย
โดยบริษทั ฯ ถือ ค่าบริการให้บริษทั ฯ
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ เป็ นค่าการบริการ
99.99
ด้านบัญชีและการเงิน

0.01

บริษทั ฯจ่ายดอกเบีย้
จากการกูย้ มื เงิน
CAP OK จ่าย
ค่าบริการให้บริษทั ฯ
เป็ นค่าการบริหาร
จัดการต่างๆ
บจ.โอเค แคช (OK เป็ นบริษทั ย่อย OK
CASH จ่า ย
CASH)
โดยบริษทั ฯ ถือ ค่าบริก ารให้บ ริษ ัท ฯ
หุน้ ร้อยละ
เป็ นค่ า การบริ ก าร
99.99
ด้านบัญชีและการเงิน

4.22

1.65

0.17

2.40

บจ. แคปปิ ตอล
โอเค (CAP OK)

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกเบี้ย จากเงิน ให้
กูย้ มื
OK
CASH จ่า ย
ค่าบริก ารให้บ ริษ ัท ฯ
เป็ นค่ า การบริ ห าร

0.73

0.03

0.004

1.84

3.51

1.63

3.68
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ราย กา รดั ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่าง
บริ ษ ั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น โดย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทาง
การค้าปกติ

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วเป็ น รายการระหว่ า ง
บริษ ัท ฯกับ บริษ ัท ย่ อ ย ที่ถือ
หุ้น โดยบริษ ัท ฯร้อ ยละ 99.99
และรายการดัง กล่ า วเป็ น ไป
ตามแนวทางการค้าปกติ และ
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยที่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

ราย กา รดั ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่าง
บริ ษ ั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น โดย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทาง
การค้าปกติ

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วเป็ น รายการระหว่ า ง
บริษทั ฯกับบริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99 และ
รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตาม
แนวทางการค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ของบริษทั ฯ โดยที่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
บจ.บริหารสินทรัพย์
เ อ แ ค ป ( เ อ เ ชี ย )
จํ า กั ด ( ACAP
ASIA)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

เป็ นบริษทั ย่อย
โดย
บริษทั ฯถือหุน้
ร้อยละ 99.99

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน
จัดการต่างๆ
จ่ า ย ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห้
บริษ ัท ฯ เป็ น ค่ า การ
บริหารจัดการต่างๆ

บริษทั ฯจ่ายดอกเบี้ย
จากการกูย้ มื เงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

ความจําเป็ นและ
ความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ

0.17

0.12 ราย กา รดั ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่าง
บริ ษ ั ท ฯกั บ บริ ษ ั ท
ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น โดย
บ ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การ
ดําเนินธุรกิจทาง

0.16

0.25 การค้าปกติ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วเป็ น รายการระหว่ า ง
บริษทั ฯกับบริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99 และ
รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตาม
แนวทางการค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ของบริษทั ฯ โดยที่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

12.2. สิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

บุคคล / นิ ติบคุ คล
ลักษณะ
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่าง
กัน

บจ.โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ (GSC)
(ชื่ อ เดิ ม บจ.เอแคป
เซอร์วสิ เซส)

เป็ นบริษทั ย่อย
โดยบริษ ัท ถือ
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ
99.99

บริษทั ฯมีดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยมื และค่า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ ค้างรับ

0.88

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง เป็ นบริษทั ย่อย
(ACON)
โดย
บริษ ัท ฯถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษทั ฯมีดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยมื และค่า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ ค้างรับ

0.17

บจ.โอเค แคช (OK
CASH)
(ชื่ อ เ ดิ ม บ จ . โ ป ร
เ ฟ ส ชั น่ แ น ล ค อ ล
เลคชั ่น (PCOL))

เป็ นบริษทั ย่อย
โดย
บริษ ัท ฯถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษทั ฯมีดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยมื และค่า
การบริหารจัดการ
ต่างๆ ค้างรับ

0.57

บจ.แคปปิตอล โอเค
(CAP OK)

เป็ นบริษทั ย่อย บริ ษ ั ท ฯมี ค่ า การ
โดย
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บริษ ัท ฯถือหุ้น ต่างๆค้างรับ
ร้อยละ 99.99

0.03

บริษทั ฯมีดอกเบี้ย
ค้างจ่ายและค่าซื้อ
หุ้น บริษ ัท ในเครือ
ค้างจ่าย
บจ.บริห ารสิน ทรัพ ย์ เป็ นบริษทั ย่อย บริ ษ ั ท ฯมี ค่ า การ
เอแคป (เอเชีย) จํากัด โดย
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
(ACAP ASIA)
บริษ ัท ฯถือหุ้น ต่างๆค้างรับ
ร้อยละ 99.99

26.42

0.03

0.01 เป็ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ปกติทางการค้าและเป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดําเนินงานของบริษทั ฯ

บริษทั ฯมีดอกเบี้ย
ค้างจ่าย

0.02

0.02

ปี 2558 ปี 2559
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ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

0.54 รายการดั ง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่างบริษทั ฯ
กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ หุ้ น
โ ด ย บ ริ ษ ั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ดําเนินธุรกิจทางการค้า
ปกติ
0.36 รายการดั ง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่างบริษทั ฯ
กับ บริษ ัท ย่ อ ยที่ถือ หุ้ น
โ ด ย บ ริ ษ ั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ดําเนินธุรกิจทางการค้า
ปกติ
0.54 เป็ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ปกติทางการค้าและเป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดําเนินงานของบริษทั ฯ

0.32 เป็ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ปกติทางการค้าและเป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดํ า เนิ น งานของบริษ ั ท
ย่อย

0.10

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบได้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า รดั ง ก ล่ า วเ ป็ น
รายการระหว่า งบริษัท ฯ
กับ บริษ ัท ย่อ ย ที่ถือ หุ้น
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล
กรรมการตรวจสอบได้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า รดั ง ก ล่ า วเ ป็ น
รายการระหว่า งบริษัท ฯ
กับ บริษ ัท ย่อ ย ที่ถือ หุ้น
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล
กรรมการตรวจสอบได้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า รดั ง ก ล่ า วเ ป็ น
รายการระหว่า งบริษ ัท ฯ
กับ บริษ ัท ย่อ ย ที่ถือ หุ้น
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล
กรรมการตรวจสอบได้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า รดั ง ก ล่ า วเ ป็ น
รายการระหว่า งบริษัท ฯ
กับ บริษ ัท ย่อ ย ที่ถือ หุ้น
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความ
สมเหตุสมผล

กรรมการตรวจสอบได้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า รดั ง ก ล่ า วเ ป็ น
รายการระหว่า งบริษ ัท ฯ
กับ บริษ ัท ย่อ ย ที่ถือ หุ้น
โดยบริษทั ฯร้อยละ 99.99
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

12.3 เงิ นกู้ยมื ระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อย และกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล / นิ ติ
มูลค่ารายการ
ลักษณะของ
บุคคล
ลักษณะ
(ล้านบาท)
รายการ
ที่อาจมีความ
ความสัมพันธ์
ปี 2558 ปี 2559
ระหว่างกัน
ขัดแย้ง
บ จ . เ อ แ ค ป เป็ นบริษทั ย่อย โดย บริ ษั ท ฯให้ เ งิ น
11.00
7.5
ค อ น ซั ล ติ้ ง บริษัท ฯถือ หุ้น ร้อ ย กู้ ย ื ม แก่ บ ริ ษั ท
(ACON)
ละ 99.99
ย่ อ ย เ พื่ อ เ ป็ น
เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่างบริษัท
ฯกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ
หุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ
99.99 เพื่อ ใช้ เ ป็ น เงิน
หมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่ง
ทัง้ หมดได้ม ีก ารตัง้ ค่ า
เผือ่ การด้อยค่าแล้ว

บริ ษั ท ฯให้ เ งิ น
กู้ ย ื ม แก่ บ ริ ษั ท
ย่ อ ย เ พื่ อ เ ป็ น
เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน

12.50

- รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่างบริษัท
ฯกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ
หุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ
99.99 เพื่อ ใช้ เ ป็ น เงิน
หมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่ง
บางส่วนได้มกี ารตัง้ ค่า
เผือ่ การด้อยค่าแล้ว

บจ.แคปปิ ต อล เป็ นบริษทั ย่อย โดย บริษทั ฯกู้ยมื เงิน
โอเค
บริษัท ฯถือ หุ้น ร้อ ย จาก CAP OK
(CAP OK)
ละ 99.99
เพื่อ นํ า ไปใช้ ใ น
การปล่ อ ยกู้ ใ ห้
บริษทั อื่น

175.00

100 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่างบริษัท
ฯกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ
หุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ
99.99 เพื่อ ใช้ เ ป็ น เงิน
หมุนเวียนในธุรกิจ

บ จ . โ ก ล บ อ ล เป็ นบริษทั ย่อย โดย
เซอร์ ว ิ ส เซ็ น บริษัท ฯถือ หุ้น ร้อ ย
เตอร์ (GSC)
ละ 99.99
(ชื่อเดิม บจ.เอ
แคป เซอร์ ว ิ ส
เซส)

บ จ . บ ริ ห า ร เป็ นบริษทั ย่อย โดย
สิ น ท รั พ ย์ เ อ บริษัท ฯถือ หุ้น ร้อ ย
แคป (เอเชี ย ) ละ 99.99
จํ า กั ด (ACAP
ASIA)

บริษทั ฯกูย้ มื เงิน
จาก ACAP
ASIA เพือ่ นํา
ไปใช้ในการ
ปล่อยกูใ้ ห้บริษทั
อื่น

25.00

25 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่างบริษัท
ฯกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ
หุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ
99.99 เพื่อ ใช้ เ ป็ น เงิน
หมุนเวียนในธุรกิจ

บจ.โอเค แคช เป็ นบริษทั ย่อย โดย
(OK CASH) บริษัท ฯถือ หุ้น ร้อ ย
ชื่อเดิมบจ.โปร ละ 99.99
เ ฟ ส ชั ่น แ น ล

บริษทั ฯให้เงิน
กูย้ มื แก่บริษทั
ย่อยเพือ่ นําไป
ใช้ในการปล่อย

307.00

248 รายการดัง กล่ า วเป็ น
รายการระหว่างบริษัท
ฯกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ
หุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ระหว่ า งบริษัท ฯกับ บริษั ท
ย่อ ย ที่ถือ หุ้น โดยบริษัท ฯ
ร้ อ ยละ 99.99 ซึ่ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผล เป็ นรายการที่
มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
ป ก ติ แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่บริษทั ย่อย
ซึง่ ทัง้ หมดได้มกี ารตัง้ ค่าเผือ่
การด้อยค่าแล้ว
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ระหว่ า งบริษัท ฯกับ บริษั ท
ย่อ ย ที่ถือ หุ้น โดยบริษัท ฯ
ร้ อ ยละ 99.99 ซึ่ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผล เป็ นรายการที่
มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
ป ก ติ แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่บริษทั ย่อย
ซึง่ ทัง้ หมดได้มกี ารตัง้ ค่าเผื่อ
การด้อยค่าแล้ว
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ระหว่ า งบริษัท ฯกับ บริษั ท
ย่อ ย ที่ถือ หุ้น โดยบริษัท ฯ
ร้ อ ยละ 99.99 ซึ่ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผล
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ระหว่ า งบริษัท ฯกับ บริษั ท
ย่อ ย ที่ถือ หุ้น โดยบริษัท ฯ
ร้ อ ยละ 99.99 ซึ่ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผล
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ระหว่ า งบริษัท ฯกับ บริษั ท

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติ
บุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
ค อ ล เ ล ค ชั ่น
(PCOL)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

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

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ปี 2558

กูใ้ ห้บริษทั อื่น

บมจ.ไทยลั ก ซ์
เอ็ น เตอร์ ไ พร์ ส์
ให้ เ งิ น กู้ ย ื ม แก่
บ ม จ . เ อ เ ชี ย
แคปปิ ตอล กรุ๊ป
เพือ่ นําไปใช้เป็ น
เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน

ปี 2559

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

99.99 เพื่อ ใช้ เ ป็ น เงิน ย่ อ ย ที่ถื อ หุ้ น โดยบริษั ท ฯ
ให้เงินกูแ้ ก่บริษทั อื่น
ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความสม
เหตุสมผล
450 รายการดัง กล่ า วเป็ น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
รายการระหว่างบริษัท พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า
ฯกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ โดย รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
บริษัท ผู้ถือ หุ้น ถือ หุ้น ระหว่างบริษัทฯกับ บริษัทผู้
บริษัท ฯ ร้ อ ยละ 13.8 ถือหุน้ ทีถ่ อื หุน้ บริษทั ฯร้อย
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ล ะ 13.8 ซึ่ ง มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล
หมุนเวียนในธุรกิจ

-

12.4 การคํา้ ประกัน
-ไม่มรี ายการ12.5 มาตรการในการอนุมตั ิ รายการระหว่างกัน
ในการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกัน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูท้ ่ี
อาจมีส่ว นได้เ สีย หรือ อาจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ไม่ส ามารถออกเสีย งได้ และรายการต้อ งเป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ คําสัง่ ประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
12.6 แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ปจั จุบนั บริษทั ฯมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนทีด่ แี ก่การดําเนินงาน แต่หากในอนาคตบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยมีความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการบริษทั เพือ่ เสริมสภาพคล่องในอนาคต บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะส่งเรื่อง
ดังกล่าวเข้าทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั และแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงรายการดังกล่าว เพือ่ พิจารณาความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการโดยทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรมและไม่มคี วามแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับ
บุคคลภายนอกอื่น
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บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การทํารายการระหว่างกันเป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และถือว่าเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัวไป
่ และบริษทั ฯได้จา่ ยค่าตอบแทนในราคาตลาดทีย่ ุตธิ รรม
 ขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน
สําหรับขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝา่ ยบริหารจะประมาณการรายรับ-รายจ่าย ซึง่ เป็ นรายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจํา และจัดทํางบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละประเภททีจ่ ดั ทําขึน้ ในระยะเวลา 1 ปี เพือ่ ขอ
อนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก่อนการดําเนินการเบิกจ่าย
 แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้
เป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกีย่ วโยงและ
การได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนิ และตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศ
ไทย
 นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทํารายการระหว่างกันของบริษทั และ
บุคคลอื่นทีอ่ าจมีความขัดแย้งว่า ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุ มตั ริ ายการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ ตามข้อกําหนดเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั รวมทัง้ ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานบัญชีทก่ี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพจิ ารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทําการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)

51

