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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการบริหาร
ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ

กรรมการผูจัดการ
ดร.อุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายกํ ากับและตรวจสอบ

ส ํานักสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ

ฝายบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผูจัดการ
นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

รองกรรมการผูจัดการ
นายเล็ก สิขรวทิย

รองกรรมการผูจัดการ
นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย

ฝายบริหารงานบุคคล
และธรุการ

ฝายคาหลักทรัพย ฝายวิเคราะห
หลักทรัพย

ฝายวาณิชธนกิจ ฝายการจัดการ
การลงทุน

ฝายการลงทุน ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายปฏิบัติการ
หลักทรัพย

ฝายคอมพิวเตอร
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(1) คณะกรรมการบริษัท
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2545 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2545 คณะกรรมการบริษัท 

มีจ ํานวน 10 ทาน ประกอบดวย
ลํ าดับ               รายช่ือ
1. ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ
2. ดร.อุดมศักด์ิ ชาครียวณิชย
3. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
4. นายนภดล รมยะรูป
5. นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย
6. นายโชติ โภควนิช
7. นายอดิศร ธนนันทนราพูล
8. ดร.วริัช อภิเมธีธํ ารง
9. พล.ต.ต.บริหาร เสี่ยงอารมณ
10. นายสาธิต ศิริรังคมานนท

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังน้ี
ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญบริษัท หรือ ดร.อุดมศักด์ิ ชาครีย

วณชิย ลงลายมือชื่อรวมกับ นายนพร สนุทรจิตตเจริญ หรือ นายนภดล รมยะรูป หรือ นางลดาวรรณ เจริญ
รชัตภาคย คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคนและประทับตราสํ าคัญของบริษัท

อ ํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท
1. จดัการบรษิทัใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน
ท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

2. กํ าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกํ ากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปน้ี
คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดํ าเนินการ อันไดแก การเพิ่มทุน การลด
ทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสํ าคัญใหแกบุคคลอื่น หรือ
การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
เปนตน

3. คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการจํ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการต้ังกรรมการบริหารคน
หน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร
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(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2545 คณะกรรมการบริหาร มีจํ านวน 5 ทาน ประกอบดวย
ลํ าดับ               รายช่ือ ตํ าแหนง
1. ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.อุดมศักด์ิ ชาครียวณิชย กรรมการผูจัดการ
3. นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย รองกรรมการผูจัดการ
4. นายเล็ก สิขรวิทย รองกรรมการผูจัดการ
5. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร รองกรรมการผูจัดการ

อ ํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจํ าปตามท่ีฝายจัดการเสนอกอนท่ีจะนํ าเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีใหรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณราย
จายประจ ําปในระหวางท่ีไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อ
ทราบในท่ีประชุมคราวถัดไป

2. อนุมัติการใชจายเงินในสวนท่ีเกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผูจัดการ และสามารถเปนผูกํ าหนดวงเงินใช
จายของกรรมการผูจัดการ

3. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสํ าคัญๆ ท่ีไดกํ าหนดไวในงบประมาณรายจายป หรือท่ีคณะกรรมการบริษัท
ไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว

4. อนุมัติการเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคา และธุรกรรมท่ีเก่ียวของสํ าหรับธุรกิจหลักทรัพยโดย
สามารถแตงต้ังผูรับมอบอํ านาจตามขอบเขตอํ านาจหนาท่ีท่ีกํ าหนด

5. อนุมัติในหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการรวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ และใหนํ า
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในท่ีประชุมคราวถัดไป

6. อนุมัติการแตงต้ังผูมีอํ านาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามใน
เอกสารท่ีเก่ียวกับหุน หุนกู หุนกูแปลงสภาพ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ หนวยลงทุนในกองทุนรวม สญัญา
ตางๆ เอกสารทางการบัญชี/การเงิน และเอกสารท่ัวไป

7. เปนคณะท่ีปรกึษาฝายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ดานการปฏิบัติการอื่นๆ

8. จัดสรรเงินบํ าเหน็จรางวัลซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท  
หรอืของบุคคลใดๆ ท่ีกระทํ ากิจการใหบริษัท

9. อนุมัติการแตงต้ังโยกยายและเลิกจางพนักงานระดับบริหาร ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการ

ท้ังน้ี การมอบอํ านาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาระตาง ๆ ท่ี
ไดรบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอืน่ใดนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทํ าได ยกเวนแตจะ
ไดรบัมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2545 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํ านวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลํ าดับ               รายช่ือ ตํ าแหนง
1. ดร.วริัช อภิเมธีธํ ารง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.ต.บริหาร เสี่ยงอารมณ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสาธิต ศิริรังคมานนท กรรมการตรวจสอบ

อ ํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํ ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจํ าป 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวาจํ า
เปนและเปนเรื่องสํ าคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิ
ผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ
กํ าหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บญัช ีโดยคํ านึงถงึความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํ านักงาน
ตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทํ าการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธรุกิจของผูบรหิาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสํ าคัญ ๆ ท่ีตองเสนอตอสาธารณชน
ตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

7. จดัทํ ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท  ซ่ึงราย
งานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทํ าและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือได

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลท่ีเชือ่วาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท

- รายงานอื่นใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิด
ชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(4) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2544 คณะกรรมการการลงทุน มีจํ านวน 4 ทาน ประกอบดวย
ลํ าดับ               รายช่ือ ตํ าแหนง
1. ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เปน

ประธานกรรมการ
2. ดร.อุดมศักด์ิ ชาครียวณิชย กรรมการผูจัดการ เปน

รองประธานกรรมการ
3. นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย รองกรรมการผูจัดการ เปน

กรรมการ
4. นายนพดล เขมะโยธิน ผูอ ํานวยการอาวุโสฝายการลงทุน เปน

กรรมการและเลขานุการ

อ ํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการลงทุน
1. พจิารณากํ าหนดวงเงิน ประเภทหลักทรัพยท่ีจะลงทุน และอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพยหรือการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัท

2. กํ าหนดนโยบายการลงทุน วิธีการบริหารเงินลงทุน และดํ าเนินการอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทั หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมยของระเบียบวิธีการปฏิบัติน้ี

3. ควบคุมการปฏิบติังานดานการลงทุนใหเปนไปตามขอกํ าหนดของทางการ เชน การดํ ารงอัตราเงินกอง
ทุนสภาพคลองสทุธติามขอกํ าหนดของสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีการรับประกันการ
จ ําหนายหลักทรัพย

4. กํ าหนดการประชมุ และจัดใหมีการประชุม พรอมท้ังจัดทํ ารายงานการประชุม
5. แตงต้ัง ถอดถอน รวมท้ังกํ าหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานบริษัทคนใดคนหน่ึงหรือหลาย
คนท่ีจะทํ าหนาท่ีบริหารเงินลงทุนของบริษัท

6. ปฏิบติัหนาท่ีในการลงทุนหลักทรัพยของบริษัทแยกเปนอิสระตางหากจากหนวยงานการตลาด วิเคราะห
หลักทรัพย และวาณิชธนกิจ โดยใหหลีกเลี่ยงการใชขอมูลท่ียังมิควรเปดเผยของแตละหนวยงาน 
(Chinese Wall) และความขัดแยงทางผลประโยชนกับลูกคา (Conflict of Interest)
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(5) คณะกรรมการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย (Credit Committee)
ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2545 คณะกรรมการอนุมัติวงเงิน มีจํ านวน 5 ทาน ประกอบดวย
ลํ าดับ               รายช่ือ ตํ าแหนง
1. ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการ
2. ดร.อุดมศักด์ิ ชาครียวณิชย กรรมการผูจัดการ
3. นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย รองกรรมการผูจัดการ
4. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร รองกรรมการผูจัดการ
5. นางวราลักษณ พฤฒิวรมงคล ผูชวยกรรมการผูจัดการ

อ ํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอนุมัติวงเงิน
1. ใหประธานกรรมการบรหิารมีอํ านาจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินซ้ือขายหลักทรัพยใดๆ ไมจํ ากัดจํ านวน 
แตการอนุมัติน้ันตองไดรับความเห็นชอบมากอนแลวจากกรรมการอนุมัติวงเงินซ้ือขายหลักทรัพยตามขอ 
3.

2. วงเงินซ้ือขายหลักทรัพยใดท่ีไมเกิน 20 ลานบาท ใหคณะกรรมการอนุมัติวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย 2
ทาน ดังตอไปน้ีลงนามอนุมัติรวมกัน
(1) นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย
(2) นายกอบเกียรติ บุญธีรวร  และ/หรือ นางวราลักษณ พฤฒิวรมงคล คนใดคนหนึ่ง

3. วงเงินซ้ือขายหลักทรัพยใดท่ีเกินกวา 20 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท ใดคณะกรรมการอนุมัติวง
เงินซ้ือขายหลักทรัพย 3 ทาน ดังตอไปน้ีลงนามอนุมัติรวมกัน
(1) ดร.อุดมศักด์ิ ชาครียวณิชย
(2) นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย
(3) นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

(6) ผูบริหาร
บรษิทัมีผูบริหารท้ังสิ้น 7 ทาน ประกอบดวย
ลํ าดับ               รายช่ือ ตํ าแหนง
1. ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.อุดมศักด์ิ ชาครียวณิชย กรรมการผูจัดการ
3. นางลดาวรรณ เจริญรชัตภาคย รองกรรมการผูจัดการ
4. นายเล็ก สิขรวิทย รองกรรมการผูจัดการ
5. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร รองกรรมการผูจัดการ
6. นางวราลักษณ พฤฒิวรมงคล ผูชวยกรรมการผูจัดการ
7. นางกษมา ชีวเรืองโรจน ผูอ ํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา การเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทจะกระทํ าโดยท่ีประชุมผูถือ

หุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังน้ี
1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสยีงตามจํ านวนหุนท่ีตนถือ
2. ในการเลอืกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการ
เสนอชือ่เปนรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการ
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ออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมานอยเพียงใดไมได

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกต้ังกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมี
คะแนนเสียงเทากัน ใหผูท่ีเปนประธานท่ีประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง

ปจจบุนับริษัทมีคณะกรรมการท้ังสิ้น 10 ทาน โดยมีตัวแทนของผูถือหุนใหญ คือ บริษัท แลนด
แอนดเฮาส จ ํากัด (มหาชน) จํ านวน 2 ทาน และธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 2 ทาน

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
(1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

กรรมการ
31 ธันวาคม 2544 ประมาณการ 2545

ประเภทคาตอบแทน จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน (บาท) จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุม 4 800,000 10 2,400,000

ผูบริหาร
31 ธันวาคม 2544 ประมาณการ 2545

ประเภทคาตอบแทน จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน (บาท) จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน (บาท)
เงินเดือน 5 19,622,000 7 26,771,800
โบนัส 4      7,770,000 7 6,220,000
รวม 27,392,000 32,991,800

(2) คาตอบแทนอ่ืน (ถามี)
- ไมมี -

9.4 การกํ ากับดูแลกิจการ
เพือ่ใหสอดคลองตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยกํ าหนด บริษัทไดกํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิจ

การท่ีดีของบริษัท (Good Corporate Governance) เปนความจ ําเปนตอการดํ ารงอยูของกิจการและการมี
ระบบการกํ ากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการวัดผลการดํ าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะชวยสงเสริมใหกิจการมี
การพัฒนาและเติบโตในระดับท่ีเหมาะสม บรษิทัจงึกํ าหนดเปนนโยบาย ดังน้ี
1. การใหขอมูลท่ีถูกตองเพียงพอและทันเวลาแกผูใชขอมูลทุกกลุม ขอมูลดังกลาวตองเปนไปอยางมีคุณภาพ 
ไมมีการบดิเบือน หรือเจตนาปดบังเพื่อประโยชนของฝายใดฝายหน่ึง สงเสริมใหระบบการดํ าเนินงานมี
กระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบได และอธิบายถึงเหตุผลของการตัดสินใจในแตละข้ันตอนไดอยางชัด
เจน มีการบริหารงานท่ีโปรงใส

2. กํ าหนดภาระหนาท่ีของบุคลากรทุกระดับไวอยางชัดเจน ระบุถึงขอบเขตและเปาหมายของภาระหนาท่ี
ของบคุลากรแตละคน สงผลใหทุกคนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและมีการติดตามประเมินผลงานได
ชดั เปนการเสรมิสรางจิตสํ านึกในความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีของตน ทํ าใหแตละคนปฏิบัติงานดวย
ความรอบคอบ

3. กํ าหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานและระเบียบท่ีชัดเจนเขาใจงายไมสับสน
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4. กํ าหนดจรรยาบรรณปฏิบัติใหพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทํ าใด ๆ หรือแสวงหาผลประโยชนใด ๆ หรือ
เก่ียวของกับสิง่ใดท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอื่น อันจะนํ าไปสูการกระทํ าหรือการตัดสิน
ใจใด ๆ ซ่ึงขัดกับผลประโยชนของลูกคา บริษัท และผูถือหุน

5. มีระบบการบรหิารจดัการท่ีสามารถควบคุมดูแลกันเองอยางมีประสิทธิภาพ มีโครงสรางกรรมการท่ีเปน
อสิระเพียงพอท่ีจะทํ าการบริหารงาน มีความโปรงใส และเปนท่ีเชื่อถือแกผูท่ีเก่ียวของ

6. มีการสงเสริมจรยิธรรม หรือจรรยาบรรณของบุคคลทุกฝาย ใหทุกคนในองคกรปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียง
ธรรมตรงไปตรงมาตามภาระหนาท่ีท่ีกํ าหนดไว ใชทรัพยากรอยางคุมคา ปฏิบัติงานเต็มสติกํ าลังความรู
และความสามารถ ไมคิดเอารัดเอาเปรียบองคกร หนวยงาน หรือผูมีสวนไดเสียผูอื่น

7. มีการสงเสรมิระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เพื่อใหบุคลากรท่ีมีความรูความสารถไดปฏิบัติงาน
ท่ีส ําคัญ ๆ เหมาะกับความรูความสามารถ

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices of Listed Companies) ซ่ึงเก่ียวกับหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เชน กรรมการ
ตองปฏิบติัตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน มีความรู
ความสามารถประสบการณ มีความต้ังใจดํ าเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีหนาท่ีกํ าหนดนโยบายและทิศทางการ
ดํ าเนินงานของบริษัทและมีการกํ ากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดํ าเนินการใหเปนตามนโยบายท่ีกํ าหนดไว
อยางมีประสทิธภิาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน เปนตน 
นอกจากน้ีบริษัทยังมีการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ํ าเสมอ มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่เขามาควบคุมดูแลการดํ าเนินงานของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการกํ าหนดมาตรการเพื่อปองกันการลวงรูขอมูลท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีระหวางหนวย

งานและบุคคลากรของบริษัท (Chinese Wall) เพือ่ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางหนวยงานธุรกิจ 
ดังน้ี
1. กํ าหนดใหมีการแยกพื้นท่ีของหนวยงานอยางชัดเจน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีขอมูลภายในท่ีมีสาระ
ส ําคัญท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนท่ัวไป (Non-Public Information) ไดแก หนวยงานวาณิชธนกิจ 
ออกจากหนวยงานดานการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย หนวยงานวิเคราะหหลักทรัพย และหนวย
งานการลงทุนของบริษัท เพื่อปดก้ันมิใหลวงรูและนํ าขอมูลเหลาน้ันไปใชประโยชนในทางมิชอบ

2. กํ าหนดใหมีการข้ึนบัญชีรายชื่อหลักทรัพยท่ีหามบริษัท พนักงาน และผูบริหาร ทํ าการซ้ือขายเพื่อบัญชี
ตนเอง (Restricted List) ไดแก หลักทรัพยท่ีหนวยงานวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทอยูระหวางการจัด
ทํ ารายงานการวเิคราะหขอมูลเพื่อแนะนํ าหรือเผยแพรแกลูกคา จนกวารายงานการวิเคราะหท่ีอางอิงถึง
หลกัทรพัยน้ันไดเผยแพรแกลูกคาไมนอยกวา 3 วันทํ าการ และหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนท่ีหนวย
งานวาณิชธนกิจอยูระหวางการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยจะหามพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวย
งานน้ันทํ าการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว เพื่อปองกันมิใหพนักงานท่ีทํ าหนาท่ีใชขอมูลอันเน่ืองมาจาก
การปฏิบติัหนาท่ีทํ าการซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อประโยชนของตนในทางท่ีมิชอบ

3. การรกัษาความลับของขอมูลในหนวยงาน
- แบงแยกภาระหนาท่ีของพนักงานท่ีจะปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับหนาท่ีและปริมาณงานใหชัดเจน
ระหวางพนักงานท่ีรับผิดชอบงานดานการตลาดกับหนวยงานดานการสนับสนุน (Back Office) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกํ าหนดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติในหลายหนาท่ีเพื่อเปนการปองกันขอมูลไมใหรั่ว
ไหล
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- มีการใชรหัส Password ในการเขาระบบงานตาง ๆ
- หามพนักงานนํ าขอมูลของลูกคาไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต
- ใหพนักงานในหนวยงานเทาน้ันท่ีสามารถใชขอมูลได หากหนวยงานอื่นมีความจํ าเปนท่ีตองใชขอ
มูลจะตองไดรับความยืนยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานท้ังสองกอน

4. การเก็บรักษาเอกสารของหนวยงาน
- การเก็บควบคุมขอมูลและเอกสาร โดยเฉพาะขอมูลท่ีสํ าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี และขอมูล
ตางๆ ของลูกคาใหมีการแยกเก็บตางหากใหอยูในท่ีปลอดภัย และมีการควบคุมอยางรัดกุมเพื่อปอง
กันความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการนํ าเอกสารสํ าคัญไปใชในทางมิชอบ

- การเก็บรกัษาขอมูลท่ีเปนเอกสาร จะจัดเก็บเอกสารขอมูลทุกประเภทไวในตูเอกสารของหนวยงานท่ี
เก่ียวของแยกเปนสัดสวน

- การจัดเก็บรักษาขอมูลท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร จะจัดใหมีรหัสควบคุม (Password) เฉพาะ
พนักงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของเทาน้ัน และเก็บรักษาสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette Tape เปนตน เชน
เดียวกับการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนเอกสาร

- กํ าหนดใหเฉพาะเจาหนาท่ีในหนวยงานเทาน้ันท่ีสามารถเบิกเอกสารมาใชได หากหนวยงานอื่น
ตองการเบิกเอกสารเพื่อขอใชขอมูล ตองแจงวัตถุประสงคในการขอเบิกเอกสารและผานการอนุมัติ
จากผูบังคับบัญชาของหนวยงานดังกลาวกอน

- การเก็บและการทํ าลายเอกสารท่ีเปนขอมูลลับ หากจะมีการทํ าลายเอกสารดังกลาวจะตองไดรับ
อนุญาตจากผูบงัคับบัญชากอน และในกรณีท่ีจะฝากเก็บท่ีศูนยจัดเก็บเอกสาร ตองบรรจุใสเอกสาร
และปดผนึกใหเรียบรอย

5. การขอยืมตัวหรือใหยืมตัวพนักงานระหวางหนวยงาน
- บริษัทกํ าหนดแบบฟอรมการขอยืมตัวพนักงานระหวางหนวยงาน โดยสาระสํ าคัญในแบบฟอรมจะ
ประกอบดวย ชื่อ ตํ าแหนง คุณสมบัติ รวมท้ังระยะเวลาในการขอยืมตัวพนักงาน ท้ังน้ีจะตองมีลาย
เซ็นของผูมีอํ านาจอนุมัติท้ังจากหนวยงานท่ีขอยืมและหนวยงานท่ีใหยืมตัวและรายงานให 
Compliance Unit ทราบ

- บริษัทกํ าหนดใหหนวยงานท่ีสามารถขอยืมตัวพนักงานไดตองไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชน

- พนักงานท่ีขอยืมตัวจะปฏิบัติงานไดเฉพาะในหนาท่ีท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการลงทุนใหแกลูกคาเทา
น้ัน นอกจากน้ีบริษัทไดกํ าหนดใหพนักงานท่ียืมตัวมาจะตองรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของหนวย
งานน้ันดวย

6. การขอหรือใหขอมูลกับหนวยงานอื่น
- การขอหรอืใหขอมูลกับหนวยงานอื่น ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาในหนวยงานกอน โดย
ขอหรอืสอบถามขอมูลไดเฉพาะสวนท่ีตองมาใชเทาน้ัน

- กรณท่ีีหนวยงานมีขอมูลภายในเปนขอมูลไมควรเปดเผย หรือเปนขอมูลลับของลูกคา หามพนักงาน
นํ าขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนหรือนํ าออกเผยแพร หากมีความจํ าเปนตองขอหรือใหขอมูลกับ
หนวยงานอื่นจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีเก่ียว
ของท้ังสองหนวยงาน และรายงานให Compliance Unit ทราบ โดยพิจารณาเปดเผยขอมูลเทาท่ีจํ า
เปนใหระดับหน่ึงเทาน้ัน (Need to Know Basis)

7. การใหขาวหรือแสดงความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับภาวะการซ้ือขายหลักทรัพยและการลงทุนในหลัก
ทรพัยหรอือืน่ๆ บริษัทกํ าหนดใหตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอน และการใหขาวสารขอมูลตอง
อยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเปนไปตามหลักการของเหตุผล
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8. หามพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเก่ียวกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทซ้ือขายหลักทรัพย
ของบริษัทต้ังแตวันท่ีทราบขอมูลจนกระท่ังขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนํ า    
ขอมูลภายในท่ีไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย

9.6 บุคลากร
จํ านวนพนักงาน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545  บริษัทมีพนักงานท้ังสิ้น 103 คน
ลํ าดับ          สายงานหลัก จํ านวน
1. ธรุกิจหลักทรัพย 31
2. ธรุกิจวาณิชธนกิจ 17
3. ธรุกิจจัดการการลงทุน 3
4. อื่น ๆ 52

รวม 103

ลกัษณะผลตอบแทน
(หนวย : บาท)

ลกัษณะผลตอบแทน 2544 30 มิถุนายน 2545
เงินเดือน* 53,508,814 29,363,423
คาตอบแทนการตลาด 769,792 3,849,513
โบนัส - 12,877,130
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 1,285,029 808,079
อื่น ๆ 3,510,677 2,077,010
รวม 59,074,312 48,975,155
หมายเหตุ: เงินเดือนในป 2544 รวมถึงเงินเดือนและโบนัส

10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 7/2545 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2545 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝาย
บรหิารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทท้ัง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวด
ลอม การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ
มูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในในเรื่องการทํ าธรุกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว
อยางเพยีงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในในดานตางๆท้ัง 5 สวน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการ
ท่ีจะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนํ าไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํ านาจ รวมถึงมีระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษัทยังมีระบบ
การจดัเก็บเอกสารส ําคัญท่ีทํ าใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํ านาจตามกฏหมายสามารถตรวจสอบไดภาย
ในระยะเวลาอันควร


	ÅÓ´Ñº
	
	
	
	ÃÒÂª×èÍ


	¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁá·¹ºÃÔÉÑ· ÁÕ´Ñ§¹Õé
	(2) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ (Executive Committee)


	ÅÓ´Ñº
	
	
	
	ÃÒÂª×èÍ
	µÓáË¹è§



	(3) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº (Audit Committee)


	ÅÓ´Ñº
	
	
	
	ÃÒÂª×èÍ
	µÓáË¹è§





	ÅÓ´Ñº
	
	
	
	ÃÒÂª×èÍ
	µÓáË¹è§





	ÅÓ´Ñº
	
	
	
	ÃÒÂª×èÍ
	µÓáË¹è§





	ÅÓ´Ñº
	
	
	
	ÃÒÂª×èÍ
	µÓáË¹è§



	¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹


	ÅÓ´Ñº
	
	
	
	ÃÇÁ


	ÅÑ¡É³Ð¼ÅµÍºá·¹
	30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2545




