
การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

 บรษิทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดต้ระหนักถงึกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรมเสมอมำ บริษัทยึดมัน่ที่จะรกัษำมำตรฐำนในกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณต่อกำรให้บริกำรอย่ำง
รบัผดิชอบและเป็นธรรม มกีำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่พยีงพอ ตลอดจนกำรดูแลรกัษำขอ้มูลของลูกคำ้ ดว้ยตระหนักว่ำธุรกจิต้อง
ด ำเนินควบคู่กบักำรดแูลผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ และคู่แขง่ ตลอดจนสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม คณะกรรมกำรบรษิทัไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี โดยอำ้งองิจำกหลกักำรก ำกบัดแูลส ำหรบับรษิทัจด
ทะเบยีน ปี 2555 และปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code) ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ตำมล ำดบั มำปรบัใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัใินกำรด ำเนินงำน เพื่อเสรมิสรำ้งควำม
โปร่งใส และเสรมิสร้ำงองค์กรให้มรีะบบบรหิำรจดักำรที่มปีระสทิธภิำพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิอนัจะสร้ำง
ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้สี่วนไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งบรษิทัเชื่อว่ำกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่จีะช่วยเพิม่
มลูคำ่แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว  

 บรษิัทได้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนเกี่ยวกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้ จรรยำบรรณธุรกิจเพิม่มำกขึ้น 
เพื่อให้ตระหนักถึงหน้ำที่ของตนในกำรส่งเสรมิกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กร  ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำวไว้บน
เว็บไซต์ของบรษิัท www.ifscapthai.com ภำยใต้หวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ
ทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดง้ำ่ย   

 นอกจำกนี้ บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้   

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิัทให้ควำมส ำคญัในเรื่องสิทธิขัน้พื้นฐำนของผู้ถือหุ้นทุกรำย (ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล
ธรรมดำ นิตบิุคคล และนกัลงทุนสถำบนั) โดยส่งเสรมิใหม้กีำรใชส้ทิธขิองตน เชน่ 1) สทิธใินกำรไดร้บัใบหุน้และสทิธิ
ในกำรซื้อ รับซื้อคืนโดยบริษัทขำยหรือโอนหุ้น 2) สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในผลก ำไร/เงินปันผลของกิจกำร                 
3) สทิธใินกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำเป็นประจ ำทุกปี 4) สทิธใินกำรออกเสยีงในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำร 5) สทิธใินกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่สอบบญัช ีและ 6) สทิธใิน
เรื่องกำรตดัสนิใจอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบส ำคญัต่อบรษิทั เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนด หรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบั
และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิกำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้  

• ก่อนการประชุม 

บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุม และเอกสำรประกอบรวมถงึหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คอืแบบทัว่ไป   
ซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยและไม่ซบัซ้อน (แบบ ก) แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั  
(แบบ ข) และแบบทีใ่ชเ้ฉพำะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ (แบบ ค) รวมทัง้เอกสำรทีต่อ้งใชใ้นกำรมอบฉนัทะ และวธิกีำรใชใ้หท้รำบโดยค ำนึงถงึ
ควำมถูกตอ้ง เพยีงพอ และชดัเจนของขอ้มูล แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 21 วนั รวมทัง้บรษิทัไดม้กีำรประกำศใน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนวนัประชุม และตดิประกำศหนังสอืบอกกล่ำวเรยีกประชุมที่ส ำนักงำนใหญ่ 



รวมถึงโฆษณำค ำบอกกล่ำวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลำต่อเนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชุม              
อยำ่งน้อย 3 วนั  

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ำรบั
พจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท ระหว่ำงวนัที่ 1 ตุลำคม – 15 ธนัวำคม 2563 โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรบนเว็บไซต์ของบรษิัท www.ifscapthai.com ภำยใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์” -- “การประชุมผู้ถือหุ้น” 
รวมทัง้ช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรล่วงหน้ำก่อนวนัสิ้นสุดรอบบัญชี 
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัถอืนโยบำยทีจ่ะไมเ่พิม่วำระกำรประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้ล่วงหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น 

• วนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้โรคไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“COVID-19”) อยำ่งต่อเนื่องในหลำยประเทศทัว่โลก 
ไม่เว้นแต่ในประเทศไทย โดยเฉพำะในช่วงเดอืนมนีำคม - พฤษภำคม 2563 รฐับำลไทยได้ประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทัว่รำชอำณำจักร และประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง กำรสัง่ปิดสถำนที่ต่ำง ๆ                              
เป็นกำรชัว่ครำว เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID – 19  ในกำรนี้ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจงึได้
ประกำศขยำยระยะเวลำในกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนออกไป จำกเดมิทีก่ ำหนดใหจ้ดักำร
ประชุมดงักล่ำวทุกปีภำยในเวลำ 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทั จงึส่งผลให้บรษิทัไดป้ระกำศ
เลื่อนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ออกไปโดยไม่มกี ำหนดผ่ำนระบบ SETLINK  ต่อมำหลงัจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
คลี่คลำยลง บรษิทัได้จดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2563 ในเมื่อวนัที่ 29 มถิุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์                
ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร และได้จัดส่งแนวปฏิบัติและมำตรกำรส ำหรับ                  
กำรประชุมภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ COVID – 19 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม  
ส ำหรบัสถำนทีป่ระชุมตัง้อยู่ใกล้กบัสถำนีรถไฟฟ้ำมหำนคร สถำนีลุมพนิี (MRT) และมคีวำมสะดวกในกำรเดนิทำง
ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดห้องประชุมที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงเหมำะสม  โดยค ำนึงถึง                   
ควำมปลอดภัยในด้ำนชีวอนำมยัของผู้ถือหุ้น และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นเวลำ                
อย่ำงน้อยหนึ่งชัว่โมง รวมทัง้จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีค่อยดูแล ใหค้วำมสะดวก เป็นไปตำมประกำศกรุงเทพมหำนคร และ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงเคร่งครดั  นอกจำกนี้ บรษิทัจดัเตรยีมอำกรแสตมป์ส ำหรบัผูถ้อืหุ้นทีม่ ี
กำรมอบฉันทะ โดยไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยใดๆ และบรษิทัจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัสทิธใินกำรเขำ้ร่วม
ประชุมของผูถ้อืหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนมสีทิธเิขำ้รว่มประชุมตลอดระยะเวลำกำรประชุม 

ก่อนเริม่กำรประชุมผูถ้อืหุน้ ประธำนทีป่ระชุมแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
ทีป่รกึษำทำงกฎหมำย และเลขำนุกำรทีป่ระชุมชีแ้จงกฎ กตกิำทัง้หมด รวมถงึวธิกีำรนับคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 
ประธำนฯ ใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมเสนอควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รวมถงึค ำถำมทีม่ใีนแต่ละวำระกำรประชุม หลงัจำก
นัน้ ประธำนฯ และผูบ้รหิำรจะตอบขอ้ซกัถำมอย่ำงตรงประเดน็ จำกนัน้จงึใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงมตใินวำระนัน้ๆ 
ตำมล ำดบั โดยจดัให้มผีูต้รวจสอบกำรนับคะแนนเสยีง และจะไม่เพิม่วำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ เว้นแต่ที่ประชุมจะมมีติให้เปลี่ยนล ำดบัวำระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้น
ทัง้หมดทีเ่ขำ้ประชุม  



ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ของบรษิทั กำรประชุมด ำเนินไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย เป็นไป
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยเรยีงตำมวำระที่ระบุไว้ในหนังสอืนัดประชุม และไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชุม หรอื
เปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่แจง้ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ ในกำรประชุมทุกครัง้จะมกีำรจดรำยงำนกำรประชุมและ
สรุปดว้ยกำรลงมตพิรอ้มกบันับคะแนนเสยีง ซึ่งบรษิทัใชร้ะบบ Barcode ในกำรลงทะเบยีน และใชโ้ปรแกรมกำรจดั
ประชุมผู้ถือหุ้นตำมมำตรฐำนของบริษัทและของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ( TSD)                    
เพื่อประสทิธภิำพควำมถูกต้องและควำมโปร่งใสต่อผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้สำมำรถเหน็คะแนนในแต่ละวำระไดท้นัที 
เมือ่กำรนบัคะแนนเสรจ็สิน้  

ส ำหรบัผลกำรประชุมผูถ้ือหุ้น บรษิทัได้แจ้งมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัทภีำยในวนัประชุม และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมทีม่สีำระส ำคญัครบถว้น โดยมี
กำรบนัทกึค ำถำมและควำมคดิเหน็ต่ำงๆ และมติทัง้หมดของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนดงักล่ำว
ในเว็บไซต์ของบรษิัท และน ำส่งตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันับจำกวนัประชุมผู้ถือหุ้น และ
จดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมไวท้ีส่ ำนกังำนบรษิทั 

2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขัน้พื้นฐำนของผู้ถือหุ้นทุกรำย (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ             
นิตบิุคคล และนักลงทุนสถำบนั) ในกำรประชุมแต่ละครัง้จะก ำกบัดูแลใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำ
เทยีมกนั โดยผูถ้อืหุน้ทุกรำยจะไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัวนัประชุม และวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยบริษทัจะ
ด ำเนินกำรเรยีกประชุม จดัส่งเอกสำรและแจง้วำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และเผยแพร่
ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่ ว งห น้ำ  30  วัน  ก่ อนวันประชุม  ไว้ที่ เ ว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ifscapthai.com) ภำยใต้หวัข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์” และจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำร
ประกอบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มูลทีเ่พยีงพอ และมโีอกำสไดศ้กึษำวำระ
กำรประชุมล่วงหน้ำ และในแต่ละปีบรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบัพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำที่บรษิทัก ำหนด  
นอกจำกนี้  ในกำรประชุมจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยำ่งเท่ำเทยีมกนัในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
และแสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ในแต่ละวำระ รวมทัง้บนัทกึรำยงำนกำรประชุมถูกตอ้งครบถว้นเพื่อให้
ผูถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหม้กีำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระต่ำงๆ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินกำรออกเสยีง
ลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงโดยเท่ำเทียมกัน และกำรเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทจะจดัให้มีกำรเลือกตัง้
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล เพือ่ควำมโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ในภำยหลงั 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถแสดง
ควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ใหก้บับรษิทัผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรกบันักลงทุนสมัพนัธ์ และในกำรประชุมสำมญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษิทัในแต่ละครัง้ รวมถงึกำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมสำมำรถมอบ
อ ำนำจให้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน หรอืผู้รบัมอบอ ำนำจเป็นตวัแทนในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได ้ซึง่ทำงบรษิทัจะปฏบิตัติ่อผูร้บัมอบฉนัทะเสมอืนเป็นผูถ้อืหุน้ท่ำนหนึ่ง   

http://www.ifscapthai.com/


คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยปฏิบตัิตำมข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง
กนั กำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทั กำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และกำร
ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ                     
เพือ่ป้องกนักำรท ำรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยหำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน น ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัซึ่งยงัไม่
เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรอืใชซ้ื้อขำยหลกัทรพัย ์(Insider Trading) รวมทัง้แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน
หรอืเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั ตำมสทิธทิีค่วรไดร้บักำรปฏบิตัิ
อย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม รวมถึงไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีเหล่ำนี้ด้วย 
บรษิทัไดย้ดึมัน่ในหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีในเดอืนสงิหำคม 2560 บรษิทัไดผ้ำ่นกำรรบัรองเป็นสมำชกิโครงกำร
แนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (Private Sector Collective Action Against Corruption)   
โดยบรษิทัยงัมุ่งมัน่ที่จะน ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ รวมถงึกระบวนกำรในกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติ
คอร์รปัชัน่มำก ำหนดเป็นกฎเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนได้ยดึถือปฏิบตัิสบืไป              
โดยจดัใหม้กีำรอบรมเพื่อใหเ้กดิควำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุรรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั               
ซึ่งมุ่งเน้นกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ (สำมำรถดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ “ความคืบหน้าด้าน  
การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่” ในหวัขอ้ “รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม” หรอื “นโยบายต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่” บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั) โดยบทบำทของผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อองคก์ร สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

• ผู้ถือหุ้น: บรษิทัปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส สนับสนุนให้ผูถ้ือหุ้นได้รบัข้อมูล
ข่ำวสำรที่เพียงพอและเหมำะสม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญัทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงนิต่อผูถ้อืหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอและทนัเวลำ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซต์
บรษิทั  

• ลูกค้า: บรษิทัใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพรวดเรว็เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ภำยใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็น
ธรรมทัง้สองฝ่ำย รวมถึงกำรเก็บรกัษำควำมลับของลูกค้ำ โดยบริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและ                  
แนวปฏบิตัติ่อลูกคำ้ และเปิดเผยไวใ้หเ้ป็นทีท่รำบในจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทั  

• คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี: บรษิทัปฏบิตัติ่อคูค่ำ้และเจำ้หนี้อย่ำงเสมอภำพและเป็นธรรม โปรง่ใส เป็นไปตำม
สญัญำหรอืเงือ่นไขทีต่กลงกนั โดยบรษิทัไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัติ่อคู่คำ้และ/หรอืเจำ้หนี้ 
และเปิดเผยไวใ้หเ้ป็นทีท่รำบในจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทัซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมยุตธิรรมและ
โปร่งใส ทัง้นี้ ในรอบปีทีผ่่ำนมำบรษิทัไม่มขีอ้พพิำทหรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัคู่คำ้ /เจำ้หนี้ 
แต่อยำ่งใด 



• พนักงาน: บรษิทัปฏบิตักิบัพนักงำนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั มนีโยบำยกำรใหผ้ลตอบแทนและกำรแต่งตัง้ที่
เป็นธรรมและเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกจิและผลส ำเรจ็ขององคก์รในแต่ละปี และเทยีบเคยีง
ไดก้บับรษิทัในอุตสำหกรรมเดยีวกนั บรษิทัมุ่งเน้นใหพ้นักงำนสำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมคีวำมสุขโดย
กำรปรบัปรุงดแูลสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัและมปีระสทิธภิำพ มกีำรพฒันำควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และทกัษะของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมกีำรฝึกอบรมและจดัสมัมนำให้ควำมรู้กบั
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่วมทัง้ไดม้กีำรจดัตัง้กอง
ทุนส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรบัพนักงำนอีกด้วย บรษิัทได้มอบสวสัดกิำรทัง้ด้ำนสุขภำพร่ำงกำย จติใจและ      
จดักจิกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ซึ่งในปี 2563 ไม่มพีนักงำนเกดิอุบตัเิหตุหรอืกำรเจบ็ป่วย
อนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำน  

• คู่แข่ง: บริษัทประพฤติตำมกติกำกำรแข่งขนัที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม และ                  
ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่ง โดยบรษิทัไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัติ่อคู่แข่ง และเปิดเผยไว้
ให้เป็นที่ทรำบในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ทัง้นี้ ในรอบปีที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทหรือข้อ
รอ้งเรยีนใดๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคู่แขง่แต่อยำ่งใด 

• องค์กรก ากบัดูแลและหน่วยงานภาครฐั: บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด และ
กฎระเบยีบต่ำงๆ ทีก่ ำหนดโดยองคก์รทีก่ ำกบัดแูลและหน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมพฒันำธุรกจิ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลงั ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ รวมทัง้ใหค้วำมร่วมมอืและประสำนงำน
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและมำตรกำรกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

• สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม: บรษิัทสนับสนุนให้พนักงำนมสี่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์
สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำเพื่อใหชุ้มชนมคีุณภำพทีด่ขี ึน้ ทัง้ทีด่ ำเนินกำรเองและ
รว่มมอืกบัภำครฐั ภำคเอกชนและชุมชน 

นอกจำกนี้ บรษิทัได้จดัท ำขอ้พงึปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยำบรรณธุรกจิเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน        
ทุกคนในองค์กรยดึถือเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมภำรกิจของตนด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม              
โดยบรษิทัจะก ำกบัและตดิตำมเพื่อใหม้กีำรปฏบิตัติำมแนวทำงของจรรยำบรรณธุรกจิดงักล่ำวอย่ำงจรงิจงั รวมถงึ
กำรก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยไว้ด้วย บรษิัทมีนโยบำยกำรแจ้งกำรกระท ำผิดและให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
(สำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่เติมได้ที่ “นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่” บนเว็บไซต์ของบรษิัท)  ซึ่งได้จดัให้มี
ช่องทำงในกำรยื่นขอ้ร้องเรยีนหรือรำยงำนถึงขอ้กงัวลใจเกี่ยวกบัพฤติกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำรกระท ำที่ไม่
เหมำะสมผดิจรยิธรรม หรอือำจก่อใหเ้กดิกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ควำมประพฤตทิีไ่ม่เหมำะสมทำงกำรเงนิหรอืฉ้อโกง 
หรอืสำมำรถรำยงำน เมื่อพบเหน็กำรกระท ำผดิกฎหมำยหรอืกำรกระท ำผดิต่อนโยบำยบรษิทั โดยทุกขอ้รอ้งเรยีน
สำมำรถยืน่ไดด้ว้ยตนเองโดยตรงถงึประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และจะถูกเกบ็รกัษำเป็นควำมลบั  

ทัง้นี้  ในปี 2563 ไม่ปรำกฏข้อร้องเรียนใด ๆ ตำมนโยบำยกำรแจ้งกำรกระท ำผิดหรือให้ควำมคุ้มครอง                     
ผูร้อ้งเรยีนจำกผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั 



4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส ำคญัที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสำธำรณะ ได้แก่ ข้อมูล                 
ทำงกำรเงนิ รำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิชท่ำงกำรเงนิ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง โปรง่ใส 
และทนัเวลำ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  โดยกำรเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ 
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. แบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.ifscapthai.com) กำรจดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ผำ่นทำงไปรษณีย ์เป็นตน้ 

ในส่วนของคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ี
จ ำกดั (“ดีลอยท์”) ในกำรเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซึง่ดลีอยทเ์ป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. มคีวำมเป็นอสิระ และไม่มคีวำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิทั ท ำให้สำมำรถมัน่ใจได้ว่ำ ขอ้มูลที่แสดงในรำยงำน
ทำงกำรเงนิมคีวำมถูกตอ้ง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป อกีทัง้ยงัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นผูด้แูลพจิำรณำกลัน่กรองรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิของบรษิทั นอกจำกนี้ บรษิทั
ไดม้กีำรเปิดเผยรำยงำนผู้สอบบญัชรีบัอนุญำต ค ำอธบิำยและวเิครำะหง์บกำรเงนิ พรอ้มทัง้รำยงำนควำมรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรเขำ้ร่วมประชุม รวมทัง้ค่ำตอบแทนกรรมกำร
และผูบ้รหิำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

นอกจำกนี้ บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวำมถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส และ
ทัว่ถึงทัง้รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ไป จึงได้จัดตัง้ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ฯ โดยมอบหมำยให้             
นำยกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ เป็นผู้รบัผิดชอบในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคญัของบริษัท และ                
เป็นตวัแทนในกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุนทีเ่ป็นสถำบนั นักวเิครำะหท์ัว่ไป เป็นตน้  
ทัง้นี้ นกัลงทุนทัว่ไปสำมำรถตดิต่อขอทรำบขอ้มลูของบรษิทัไดท้ีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-285-6326-32 หรอืทีเ่วบ็ไซต ์
www.ifscapthai.com    

5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ   

คณะกรรมกำรบรษิัทได้รบักำรแต่งตัง้จำกผูถ้ือหุ้นให้มหีน้ำที่รบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนทัง้หมดของบรษิทั            
ซึง่รวมถงึกำรสัง่กำร อนุมตั ิตลอดจนกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และกลยุทธอ์งคก์ร คณะกรรมกำรบรษิทัยงัมหีน้ำทีก่ ำกบั
ดูแลคณะผู้บรหิำรและมคีวำมรบัผิดชอบสูงสุดในกำรดูแลกลยุทธ์ควำมเสี่ยงและควำมมัน่คงทำงกำรเงนิ  ดงันัน้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่ถ้อืหุน้ 
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม   

ในปี 2563 บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ีมำอย่ำงต่อเนื่อง และไดร้บัผลกำรประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
บรษิทัจดทะเบยีนไทยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) 
ประจ ำปี 2563 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) อยู่ในระดับ                  

http://www.ifscapthai.com/


“ดีมำก”  นอกจำกนี้ บริษัทยงัได้รบักำรประเมินคุณภำพกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในระดับ “ดีเยี่ยม”                
โดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association) 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัมกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิ้น 6 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นสุภำพสตรี
จ ำนวน 2 ท่ำน และสุภำพบุรุษจ ำนวน 4 ท่ำน กำรเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ่งเป็นจ ำนวนทีเ่หมำะสมกบัธุรกจิของบรษิทั โดยมอีงคป์ระกอบสอดคลอ้ง
กบัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนจดัใหม้อีงคป์ระกอบทีม่คีวำมหลำกหลำย ไดแ้ก่ อำยุ เพศ ควำมรู ้
ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ และคุณสมบตัทิีส่ ำคญัอื่นๆ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

• กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 3 ท่ำน คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของกรรมกำรทัง้คณะ ไดแ้ก่ นำยสงิหะ นิกรพนัธุ์ นำงจุไรรตัน์ 
ปันยำรชุน และนำยชยตุม ์วชิชุประภำ 

• กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ท่ำน คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 ของกรรมกำรทัง้คณะ ไดแ้ก่ นำยตนั เล เยน 

• กรรมกำรทีม่ำจำกตวัแทนผูถ้อืหุน้จ ำนวน 2 ท่ำน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 ของกรรมกำรทัง้คณะ ไดแ้ก่ นำยแรนดี ้ซมิ 
เชง เหลยีง และ นำงสำวฉวน หยี ่เฉียน 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการ 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำมหีลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกกรรมกำร โดยพจิำรณำจำกลกัษณะกำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทั จงึไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำ ใหม้คีวำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั โดยพจิำรณำทกัษะที่จ ำเป็นที่ยงัขำดอยู่ และมนีโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำร (Board Diversity) ทัง้ทำงดำ้นทกัษะวชิำชพี ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น ควำมรูค้วำมสำมำรถ เพศ รวมถงึ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำเพื่อก ำหนดหำกรรมกำรทีม่คีวำมเหมำะสม ทัง้ดำ้นประสบกำรณ์ 
ควำมรู ้ควำมสำมำรถทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั บรษิทัไดม้กีำรจดัท ำตำรำงองคป์ระกอบควำมรูค้วำมช ำนำญของกรรมกำร 
(Board Skills Matrix) สรุปได้ดงัแผนภูมแิท่งด้ำนล่ำง เพื่อใช้ในกำรสอบทำนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร รวมทัง้ใช้เป็น
ขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำร เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่จะไดค้ณะกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม สอดคลอ้งกบัทศิ
ทำงกำรดำเนินธุรกจิของบรษิทั ทัง้นี้ บุคคลที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัจะต้องมี
คุณสมบตัิครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) 
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน กฎหมำยอื่น และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 



 
 *ประเมนิจำกคุณสมบตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ทกัษะวชิำชพี กำรอบรม/สมัมนำ  
 

ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 6 ท่ำน ซึ่งมจี ำนวนที่เหมำะสมกบัสภำพกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัและกรรมกำรทุกท่ำนลว้นแลว้แต่มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของหน่วยงำนทัง้
ภำครฐัและภำคเอกชน คณะกรรมกำรบรษิัทในปัจจุบนัจงึประกอบด้วยผู้มคีุณวุฒแิละประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญจำก
หลำกหลำยอำชพี และครอบคลุมในทุกดำ้นอยำ่งเหมำะสมครบถว้น 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่ง      
อยำ่งน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจไดร้บัเลอืกเขำ้รบัต ำแหน่งไดอ้กี  

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 ประธำนกรรมกำรบรษิทัไม่มคีวำมสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ำยบรหิำร และมไิดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร ทัง้นี้ มกีำรแบ่งหน้ำทีอ่อกจำกกนัชดัเจนระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยและกำรก ำกบัดแูล กบักำรบรหิำรงำนประจ ำ 

เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นำยกนัตภณ กติตศิริปิระเสรฐิ ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ีเป็น
เลขำนุกำรบรษิทั เพือ่ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั  
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัก ำหนดใหม้กีำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อให้
กรรมกำรรบัทรำบขอ้มูลควำมเป็นมำขององค์กร โครงสรำ้งกรรมกำรและผูบ้รหิำร บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของ
กรรมกำร รวมทัง้กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และยงัท ำให้กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ                  
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมำกขึน้ก่อนเริม่ปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร โดยในปี 2563 มกีรรมกำรเขำ้ใหม่จ ำนวน 2 ท่ำน ไดแ้ก่               
นำยแรนดี ้ซมิ เชง เหลยีง และ นำยชยตุม ์วชิชุประภำ  

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด เพื่อแบ่งเบำภำระหน้ำทีใ่นกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร
บรษิัท ศกึษำในรำยละเอียด และกลัน่กรองงำนตำมควำมจ ำเป็น ได้แก่ (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยก ำกบัดูแล
กิจกำรของบริษัท รำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และนโยบำย (2) คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนและสรรหำ เพื่อพจิำรณำค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม โดยใชข้อ้มูลค่ำตอบแทนของบรษิทัในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 
และ (3) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อพจิำรณำนโยบำยดำ้นบรหิำรควำมเสีย่งทีค่รอบคลุมทัว่ทัง้องคก์รของบรษิทัให้
มคีวำมเพยีงพอและเหมำะสม ในระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละมกีำรน ำไปปฏบิตัอิยำ่งต่อเนื่อง  

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน์ 

 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ             
กำรด ำเนินธุรกจิ คณะกรรมกำรบรษิทัมสี่วนร่วมในกำรใหค้วำมเหน็ในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์และภำรกจิ กลยุทธ์ เป้ำหมำย
ทำงกำรเงนิ ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณของบรษิัท ตลอดจนก ำกบัดูแลฝ่ำยจดักำรให้ด ำเนินกำรเป็นไปตำม
แผนงำนและนโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล   

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. จดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชขีอง
บรษิทั 

2. จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

3. จดัให้มกีำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบรษิัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบรษิัท  ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำและอนุมตั ิ

4. คณะกรรมกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน
คณะกรรมกำรไดโ้ดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำ วมอี ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรเหน็สมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลกิ                
เพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจ หรอือ ำนำจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 



นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบรหิำรมอี ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบตังิำนต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอยีดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร  

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ
สำมำรถพิจำรณำ และอนุมตัิรำยกำรที่คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืผู้รบัมอบอ ำนำจหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรอื        
มสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคุมก ำกับดูแลกำรบริหำรและ            
กำรจัดกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รบัมอบหมำย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร อนัไดแ้ก่ เรือ่งทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทั
ทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท             
กำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้ 

นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรยงัมขีอบเขตหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อำทเิช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ           
กำรซื้อหรอืขำยทรพัยส์นิทีส่ ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทั 

6. พจิำรณำโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม 

7. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอยำ่งต่อเนื่อง 

8. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืเขำ้เป็น
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของ
บรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทั             
ไมว่ำ่จะท ำเพือ่ประโยชน์ตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

9. กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมสี่วนไดเ้สยีไมว่ำ่โดยตรง หรอืโดยออ้มในสญัญำทีบ่รษิทัท ำขึน้ 
หรอืถอืหุน้ หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้ หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

บทบาทด้านผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้แีผนธุรกจิและงบประมำณ (Corporate Plan) ทีส่ะทอ้นถงึแนวคดิและวสิยัทศัน์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัท โดยมีเป้ำหมำยที่ชดัเจนและสำมำรถวดัผลได้ เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรน ำไปปฏิบัติและ
ประเมนิผล รวมทัง้รำยงำนกำรวเิครำะห์กำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบรหิำรต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบควำมคบืหน้ำ 
เพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 



บรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งมปีระสทิธภิำพภำยใตแ้นวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยบรษิทัไม่
มนีโยบำยสนับสนุนให้มกีำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่มคีวำมเกี่ยวโยงกนั หรอืกำรท ำรำยกำรซึ่งอำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้ง         
ทำงผลประโยชน์ ทัง้นี้ หำกเกดิรำยกำรดงักล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพจิำรณำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงละเอยีดถี่ถ้วน    
โดยจะรำยงำนและน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิบรษิทัจะพจิำรณำรำยกำรดงักล่ำวเสมอืนกำรท ำรำยกำร
ปกตกิำรคำ้ทัว่ไป  

บทบาทการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมกำรบรษิัทมคีวำมรบัผดิชอบในก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรน ำไปปฏิบตัิใช้ 
เพื่อใหบ้รษิทัด ำเนินกำรใหค้รบถ้วน อำทเิช่น กำรแสดงขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัผลประกอบกำรดำ้นต่ำงๆ เช่น ขอ้มูลทำงกำรเงนิ 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรลงทุน สภำพคล่อง ขอ้มลูดำ้นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎและระเบยีบต่ำงๆ 
ตลอดจนกำรทบทวนและติดตำมผลให้มกีำรปฏิบตัิตำม โดยคณะกรรมกำรบรษิัทควรพจิำรณำรำยงำนและข้อมูลต่ำงๆ 
เหล่ำนัน้ดว้ยควำมรอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อใหท้รำบถงึสญัญำณเตอืนในดำ้นต่ำงๆ เช่น แนวโน้มอตัรำดอกเบี้ยเพิม่ขึ้น 
ควำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ในดำ้นต่ำงๆ กำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ รวมทัง้ประเดน็อื่นๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อควำม
น่ำเชื่อถอืของบรษิทั รวมทัง้จดัใหม้กีำรประเมนิ Board Self-Assessment เพื่อหำแนวทำงเพื่อน ำไปพฒันำและปรบัปรุงใหด้ี
ต่อไป 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ระมดัระวงัในกำรป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น จึงได้ก ำหนด
แนวทำงปฏบิตัสิ ำหรบับรษิทั กรรมกำรและผูบ้รหิำรในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนในกำร
อนุมตัใิหเ้ขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และนโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต ใหส้อดคลอ้งและเป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์         
แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัไวใ้นงบกำรเงนิ รำยงำน
ประจ ำปี และแบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 

จริยธรรมทางธรุกิจ 

บรษิทัไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณธุรกจิ เพื่อเป็นแนวทำงใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนยดึถอืปฏบิตั ิซึ่งครอบคลุมถงึ
เรื่องควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ กำรค ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่ำงๆ กำรหลกีเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ทีข่ดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ของบรษิทั ควำมรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิทั กำรหลกีเลี่ยงกำรใช้ขอ้มูลภำยในเพื่อเอื้อประโยชน์            
ส่วนตน กำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งและทนัเวลำ ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำ ทุกปี เพื่อเปิดโอกำสให้กรรมกำรพิจำรณำ                         
ผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร โดยมกีำรรำยงำนผลกำรประเมนิต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรรบัทรำบ กำรประเมนิกำร
ปฏบิตังิำนดงักล่ำวเป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำรประเมนิควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งคณะกรรมกำร และประสทิธภิำพในกำร



ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยคณะกรรมกำรจะวิเครำะห์ผล กำรประเมิน 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรสงัเกตต่ำงๆ เพือ่น ำมำพจิำรณำใชป้ฏบิตัใิหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มและกำรด ำเนินธุรกจิ 

ส ำหรบักำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร 
ซึ่งเป็นกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้คณะ (Board Self-Assessment) โดยผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรประจ ำปี 2563 พบว่ำ กรรมกำรส่วนใหญ่ใหค้ะแนนในเชงิประสทิธภิำพทีร่ะดบั “ด-ีดมีำก” ทัง้นี้ คณะกรรมกำร
ยงัไดใ้หค้วำมเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและหำแนวทำง
เพือ่น ำไปพฒันำและปรบัปรุงใหด้ตี่อไป 

การประชุมของกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้กีำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมทัง้หลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี เพื่อรบัทรำบและร่วมกนัตดัสนิใจในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรประชุม
อยำ่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และมกีำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำเป็นประจ ำทุกปี และมกีำรประชุมเพิม่เตมิตำมควำมจ ำเป็น 
มกีำรสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมทีช่ดัเจนและเอกสำรประกอบกำรประชุมเพยีงพอจดัส่งใหก้รรมกำร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษำสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ี
เวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม ในกำรประชุม คณะกรรมกำรเปิดโอกำสใหผู้บ้รหิำรระดบัสูงไดม้สี่วนรว่ม
ในกำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถำมในประเด็นที่มีข้อสงสัย และได้มีกำรก ำหนดองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่
คณะกรรมกำรจะลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมกำรว่ำ ต้องมกีรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด       
ในส่วนของรำยงำนกำรประชุม จะมกีำรจดบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจะจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรอง
จำกทีป่ระชุมแลว้ เพือ่ใหก้รรมกำรหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบได้ 

 ทัง้นี้ ในปี 2563 กรรมกำรบรษิทัเขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย สรุปไดด้งันี้  

กรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั               
(6 ท่าน)     

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ                       
(3 ท่าน)                       

คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา                   
(3 ท่าน)                       

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง                      

(3 ท่าน)                      

การประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น 
ปรจ าปี 2563 

จ านวนการประชมุทัง้หมด 7 4 4 2 1 

1. นายตนั ไห ่เหลง็ ยจูนี 3/ 3/6  4/4  1/1 

2. นายสงิหะ นิกรพนัธุ*์ 7/7 4/4 4/4 2/2 1/1 

3. นายสเุวทย ์ธรีวชริกุล*  1/ 3/7 1/2   0/1 

4. นางจุไรรตัน์ ปันยารชุน* 7/7 4/4 4/4  1/1 

5. นางสาวฉวน หยี ่เฉียน 6/7   2/2 1/1 

6. นายตนั เล เยน 7/7    1/1 

7. นายชยุตม ์วชิชุประภา*  2/ 3/3 2/2  2/2  

8. นายแรนดี ้ซมิ เชง เหลยีง 4/ 1/1     



  * กรรมการอิสระ 
 1/   นำยสุเวทย ์ธรีวชริกุล กรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง พน้จำกต ำแหน่งดงักลำ่วตำมวำระ มผีลตัง้แต่วนัที ่29 มถิุนำยน 2563  
   2/ นำยชยุตม ์ วชิชุประภำ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แทนนำยสุเวทย ์ ธรีวชริกุล                       

จำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มผีลตัง้แต่วนัที ่29 มถินุำยน 2563 
  3/   นำยตนั ไห่ เหลง็ ยจูนี ขอลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ มผีลตัง้แต่วนัที ่18 กนัยำยน 2563  
  4/   นำยแรนดี ้ซมิ เชง เหลยีง ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ แทนนำยตนั ไห่ เหลง็ ยจูนี 
      มผีลตัง้แต่วนัที ่21 กนัยำยน 2563 

  ค่าตอบแทน 

 บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบักำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัชัน้น ำในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และในอุตสำหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท อีกทัง้ยงัค ำนึงถึงประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผิดชอบ เพื่อที่จะจูงใจและรกัษำ
กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งกำร และไดข้ออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ส่วนคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรเป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำเสนอก่อนทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัิ โดยพจิำรณำตำมบทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
และผลกำรปฏบิตังิำนและควำมทุ่มเทของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน 

ทัง้นี้ นอกเหนือจำกคำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแลว้ บรษิทัยงัไมม่กีำรใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นใดแก่กรรมกำร  

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 ถึง 2563 ดงัน้ี 

            
กรรมการ                               

(ไม่รวมประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เบีย้ 
ประชุม 
(บาท) 

เบีย้ 
กรรมการ 
รายปี 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท) 

เบีย้ 
ประชุม 
(บาท) 

เบีย้ 
กรรมการ 
รายปี 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท) 

เบีย้ 
ประชุม 
(บาท) 

เบีย้ 
กรรมการ 
รายปี 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท) 

1. นำยตนั ไห ่เหลง็ ยจูนี 1/ 100,000 130,000 625,000 100,000 130,000 714,000 25,000 - - 

2. นำยสงิหะ นิกรพนัธุ ์* 220,000 220,000 312,500 240,000 220,000 357,000 340,000 220,000 357,000 

3. นำยสเุวทย ์ธรีวชริกุล*  2/ 205,000 150,000 312,500 210,000 150,000 357,000 80,000 - - 

4. นำงจุไรรตัน์ ปันยำรชุน* 160,000 180,000 - 225,000 180,000 357,000 285,000 150,000 357,000 

5. นำงสำวฉวน หยี ่เฉียน                     

6. นำยตนั เล เยน 

80,000 

- 

50,000 

- 

312,500 

- 

80,000 

- 

110,000 

- 

357,000 

- 

110,000 

- 

100,000 

- 

357,000 

- 

7. นำยนิพทัธ ์จ ำรญูรตัน์ 5/ 45,000 - 312,500 - - - - - - 

8. ดร. ธรรมนูญ อำนนัโทไทย* 6/ 65,000 - 312,500 - - - - - - 

9. นำยชยุตม ์วชิชุประภำ*  3/ 

10. นำยแรนดี ้ซมิ เชง เหลยีง 4/  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

120,000 

25,000 

130,000 

130,000 

357,000 

714,000 
รวม 875,000 730,000 2,187,500 855,000 790,000 2,142,000 985,000 730,000 2,142,000 

         หมายเหต ุ   ไมม่คีำ่ตอบแทนอื่น นอกจำกคำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิขำ้งตน้นี้ 
                                    *  กรรมกำรอสิระ 

 



1/ นำยตนั ไห่ เหลง็ ยจูนี ขอลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ มผีลตัง้แต่วนัที ่18 กนัยำยน 2563  
2/  นำยสุเวทย ์ธรีวชริกุล ต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง พน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวตำมวำระ มผีลตัง้แต่วนัที่ 29 มถิุนำยน 2563 
3/ นำยชยุตม ์วชิชุประภำ กรรมกำรเขำ้ใหมไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แทน
นำยสุเวทย ์ธรีวชริกุล จำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มผีลตัง้แต่วนัที ่29 มถินุำยน 2563 

4/ นำยแรนดี ้ซมิ เชง เหลยีง ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ แทนนำยตนั ไห่ เหลง็  
   ยจูนี มผีลตัง้แต่วนัที ่21 กนัยำยน 2563 
5/  นำยนิพทัธ ์จ ำรญูรตัน์ ต ำแหน่ง กรรมกำร และประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ พน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวตำมวำระ มผีลตัง้แต่วนัที ่18  เมษำยน 2561 
6/  ดร. ธรรมนูญ อำนนัโทไทย กรรมกำรอสิระ รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ และกรรมกำรบรหิำร 
   ควำมเสีย่ง พน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวตำมวำระ มผีลตัง้แต่วนัที ่18 เมษำยน 2561  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีมีรายช่ืออยู่ในคณะผูบ้ริหาร ในปี 2561 ถึง 2563 ดงัน้ี                 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน
รวม 

(บาท) 

จ านวนราย จ านวนเงิน
รวม 

(บาท) 

จ านวนราย จ านวนเงิน
รวม 

(บาท) 

เงนิเดอืนและโบนสั 9 36,085,316 9 35,232,824 9 29,710,343 
รวม 9 36,085,316 9 35,232,824 9 29,710,343 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเป็นตวัเงิน 

บรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีกบักองทุน ซึ่งจดทะเบยีนแล้วตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 
โดยพนักงำนจ่ำยเงนิสมทบเข้ำกองทุนในอตัรำร้อยละ 5 - 15 ของค่ำจ้ำง และบรษิัทจ่ำยสมทบอีกส่วนหนึ่งตำมอตัรำที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทุน 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
 

บรษิทัจ่ำยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั ดลีอยท ์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ี จ ำกดั 
นอกจำกนี้บรษิทัมคีำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อำท ิเชน่ คำ่ปรกึษำภำษอีำกร คำ่ใชจ้่ำยในกำรเสนอรำยงำนต่อบรษิทัในกลุ่ม และคำ่ใชจ้่ำยอื่นที่
เกดิขึน้จรงิ ดงันี้ 

 ปี 2561                                
(บาท) 

ปี 2562                           
(บาท) 

ปี 2563                          
(บาท) 

คำ่ตอบแทนกำรสอบบญัช ี 2,015,000 2,015,000 2,201,000 

คำ่บรกิำรอื่นๆ 966,818 570,043 263,981 

รวม 2,981,818 2,585,043 2,464,981 



การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

บรษิทัมขีอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในกำรควบคุมและกำรใชข้อ้มูลภำยในอย่ำงรดักุม โดยเฉพำะขอ้มูลแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงนิของบรษิทัก่อนทีจ่ะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรดูแลกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนใน
กำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัไปใช ้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน ดงันี้ 

1.  หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว ใชข้อ้มลู
ภำยในเพื่อท ำกำรซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั ก่อนทีข่อ้มูลนัน้จะถูกเผยแพร่ใหป้ระชำชน
ทัว่ไปทรำบโดยทัว่ถงึกนั โดยเฉพำะในชว่ง 30 วนัก่อนทีง่บกำรเงนิของบรษิทัจะถูกเผยแพรต่่อสำธำรณชน และ
ภำยหลงัจำกทีข่อ้มลูดงักล่ำวไดถู้กเผยแพรต่่อสำธำรณชนแลว้เป็นระยะเวลำ 7 วนั    

2.  ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำร ทีม่หีน้ำทีต่อ้งรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ เกีย่วกบักำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) หำกมกีำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่ำวขำ้งตน้ 
บรษิัทจะด ำเนินกำรทำงวนิัยเพื่อพจิำรณำลงโทษตำมสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นหนังสอื ลดค่ำจ้ำง                
พกังำน เลกิจำ้ง เป็นตน้  

 การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์

  บรษิทัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสูง และผูด้ ำรงต ำแหน่งสูงกว่ำหรอืเทยีบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ
และบญัช ีเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั จะตอ้งรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต์่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลง โดยในรอบปีที่
ผำ่นมำกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงูไดร้ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องตน ดงันี้ 

 

 

 

 

 



ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 

จ านวนการถือหุ้น IFS ของกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู 

การถือ
ครอง

หลกัทรพัย ์
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

(%) 

การถือ
ครอง

หลกัทรพัย ์
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

จ านวนหุ้น 
เพ่ิม (ลด) 
ระหว่างปี 

กรรมการ 

นำยแรนดี ้ซมิ เชง เหลยีง 
กรรมกำร ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ  

- - - - 

นำยสงิหะ นิกรพนัธุ ์ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ รองประธำน
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรร
หำ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

- - - - 

นำงจุไรรตัน์ ปันยำรชุน กรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนและสรรหำ  

- - - - 

นำยชยุตม ์วชิชุประภำ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

- - - - 

นำงสำวฉวน หยี ่เฉียน กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

- - - - 

นำยตนั เล เยน กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร   210,000 0.04 210,000 - 
ผู้บริหารระดบัสงู      
นำยตนั เล เยน กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร   210,000 0.04 210,000 - 
นำยกนัตภณ กติตศิริปิระเสรฐิ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร                 

ฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี
- - - - 

นำยปำกน ้ำ สำระกุล ผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยลกูคำ้สมัพนัธ์ 105,005 0.02 105,005 - 
นำงสำวขวญัใจ แซ่ไหล ผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยปฏบิตักิำร - - - - 
นำงสธุดิำ ศุภนุกูลสมยั ผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง - - - - 
นำงเพญ็ศร ีเพชรทอง หวัหน้ำฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี - - - - 
นำยก ำพล ดัน่เจรญิ หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 1,050 0.0002 1,050 - 
นำงณฐัสรญั พุม่พเิชฏฐ ์ หวัหน้ำฝ่ำยลกูคำ้สมัพนัธท์มี 1 3,005 0.0006 3,005 - 
นำยมชียั วชัรโสตถกิุล หวัหน้ำฝ่ำยลกูคำ้สมัพนัธท์มี 2 - - - - 

 

 

 



ทรพัยากรบคุคล 

บคุลากร 

จ ำนวนผูบ้รหิำรและพนกังำน ในปี 2563 บรษิทัมบีุคลำกรทัง้สิน้ 85 คน แบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ ดงันี้  

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน 

ผูบ้รหิาร 10 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 13 
ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์
ฝ่ายบรหิารความเสีย่งดา้นสนิเชือ่ 

10 
7 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 28 
ฝ่ายการเงนิบญัช ี 3 
ฝ่ายกฎหมาย 2 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์เลขานุการ และก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 1 
ฝ่ายพฒันาสนิเชือ่ / ฝ่ายบุคคลและธุรการ 10 
เลขานุการผูบ้รหิาร 1 

รวม 85 

 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัไมม่กีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนกังำนอยำ่งมนียัส ำคญัและไมม่ขีอ้พพิำททำงดำ้นแรงงำนใด ๆ   

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่หก้บัพนักงำน (ไมร่วมกรรมกำร และผูบ้รหิำร) 

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562  
(บาท) 

ปี 2563   
(บาท) 

เงนิเดอืน / คำ่จำ้ง โบนสั       52,070,111 56,742,023 53,081,143 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัสวสัดกิำรพนักงำน       16,537,534 13,436,301 12,154,137 

รวม        68,607,645 70,178,324 65,235,280 

นโยบายในการพฒันาบคุลากร   

บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในเรื่องของกำรพัฒนำควำมรู้  และควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน คุณภำพของกำรใหบ้รกิำร โดยไดจ้ดัใหม้กีำรฝึกอบรม กำรสมัมนำโดยบุคคลทัง้จำกภำยในและ
ภำยนอกทีจ่ ำเป็นต่อพนักงำนโดยรวมและรำยบุคคลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำนและสำมำรถน ำควำมรูท้ี่
ไดร้บัไปปรบัใชใ้นกำรท ำงำน รวมทัง้มนีโยบำยในกำรใหผ้ลตอบแทนกบัพนักงำนในอตัรำทีเ่หมำะสมเพื่อจูงใจและรกัษำให้



พนักงำนท ำงำนกบับรษิทัในระยะยำว และนอกจำกนี้ บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสำนสมัพนัธ์พนักงำนเพื่อเป็นกำรสรำ้งควำม
สำมคัคภีำยในองคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Planning)                       
ในต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ซึง่คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ จะทบทวนแผน
ดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นกำรเตรยีมแผนในกำรสรรหำบุคลำกรไวร้องรบัในกรณีทีม่ตี ำแหน่งว่ำงลง เกษยีณอำยุ หรอืไม่
สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ 


