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9.  การจัดการ 

9.1  โครงสรางการจัดการ 
 
 
 

ฝายกํากับและตรวจสอบ 

คณะกรรมการการจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ฝาย 
บริหารความเสี่ยง 
และสินชื่อลูกคา

ฝาย 
บริหารความเสี่ยง

ทั่วไป 

ฝายตราสารอนุพันธ 

ฝายวาณิชธนกิจ 

สายวาณิชธนกิจและ 
ตราสารอนุพันธ 

ฝายเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

ฝายวิเคราะห 
หลักทรัพย 

ฝายสื่อสารองคกร ฝายพัฒนาธุรกิจและ
วิจัยดานเทคนิค 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ

สายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ 

ฝายเจาหนาที่ 
การตลาดฝกหัด 

ฝายลูกคาหลักทรัพย 
อิเล็คทรอนิคส 

ฝายลูกคาหลักทรัพยใน
ประเทศ 3 

สายลูกคาหลัก
ทรัพยในประเทศ 

ฝายลูกคาหลักทรัพยใน
ประเทศ 1

ฝายลูกคาหลักทรัพยใน
ประเทศ 2 

ฝายลูกคาหลักทรัพยสถาบัน
ตางประเทศ 

ฝายลูกคาหลักทรัพย
สถาบันในประเทศ 

สายลูกคาหลักทรัพยสถาบัน 

 ฝายกฎหมาย 

ฝายปฏิบัติการ 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ฝายบัญชี 

ฝายการเงิน 

ฝายบริหารงานกลาง 

ประธาน 
เจาหนาที่การเงิน 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
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บริษัทมีคณะกรรมการตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนตน โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 
2543 ทุกประการ โครงสรางการบริหารงานของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
4. นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี กรรมการ 
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท กรรมการ 
6 นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 
7. นายจัด คินนี่ กรรมการ 
8. นายเหวย เฉิน หวาง กรรมการ 
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี กรรมการ 

 โดยมีคุณวรัญชัย เจนศิริวณิชย เปนเลขานุการบริษัท 
 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายมนตรี ศรไพศาล  นายจัด คินนี่ นายเหวย เฉิน 
หวาง และนายภูษิต แกวมงคลศรี สองในสี่คนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  
 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือ

หุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
2. กําหนดเปาหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัด

การของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการ
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุนกู การขายหรือ
โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
มาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมทั้งการจายบําเหน็จหรือคาตอบแทนแก
กรรมการ เปนตน 
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3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร 
โดยใหมีอํานาจหนาที่ บริหารจัดการบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะ
กรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 

 
2.  คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 
 บริษัทมีคณะกรรมการจัดการ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานคณะกรรมการจัดการ 
2. นายภูษิต แกวมงคลศรี กรรมการจัดการ 
3. นายศุภชัย เอกกุล กรรมการจัดการ 
4. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป กรรมการจัดการ 

 
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการจัดการ 
1.    พิจารณาเรื่องการกําหนดเปาหมาย นโยบาย แผนงานและการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ผายจัดการ

เสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยน
แปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนํา
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป 

2. ใหผูบริหารงานของบริษัทซึ่งรับผิดชอบตอการดําเนินงานในกิจการตางๆดังตอไปนี้รายงานผลงานใหคณะ                             
กรรมการจัดการทราบ เพื่อพิจารณาใหนโยบายเปนครั้งคราว ดังนี้ 
 2.1 ผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

         2.2 ผลการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
         2.3 ผลการตรวจสอบภายในของบริษัท 
         2.4 ผลการการตรวจคุณภาพงานภายในของบริษัท 
         2.5 ผลการดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ดังกลาวในขอ1 

3.   อนุมัติการใชจายเงินในสวนที่เกินวงเงินอนุมัติของผูบริหารที่มีอํานาจอนุมัติการจายเงิน และสามารถเปนผู
กําหนดวงเงินใชจายของผูบริหารดังกลาว         

4.    อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายป หรือที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมี
มติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5.   อนุมัติการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา และธุรกรรมที่เกี่ยวของสําหรับธุรกิจหลักทรัพยโดย สามารถแตง
ตั้งผูรับมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนด 

6. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการรวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่น ๆ และใหนําเสนอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป 

7.   อนุมัติการแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยว
กับหุน หุนกู หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวยลงในกองทุนรวม เอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 
รวมทั้งสัญญา ตาง ๆ เอกสารทางการบัญชี / การเงิน และเอกสารทั่วไป 
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8.    เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยรวมทั้งดานนายหนาคาหลักทรัพย ดานวาณิชธนกิจ
และธุรกิจใหม 

9.    จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลหรือคาตอบแทนซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวใหแกพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัทหรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อ หรือลดหยอน หรือยกเลิกภาระหนี้ของลูกหนี้ ที่เกินกวาอํานาจของ
ประธานเจาหนาที่ผูบริหาร, กรรมการผูจัดการ หรือ ผูบริหารซึ่งมีอํานาจดังกลาว 

11.  อนุมัติการซื้อขาย อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ที่ดินตลอดจนกอสรางหรือซอมแซม ปรับปรุงอาคารสํานักงานที่มี
มูลคาเกินกวา 500,000บาท (หาแสนบาท) นอกเหนือจากที่ระเบียบของบริษัทที่กําหนดไว 

12.  อนุมัติการแตงตั้งโยกยาย และเลิกจางพนักงานระดับผูบริหาร 
13.  ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการจัดการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ 
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะ
ตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการดังกลาวเปนไปตามการมอบอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545 

การอื่นใดนอกจากที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 

 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3  ทาน ประกอบดวย 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา กรรมการตรวจสอบ 

  
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู
สอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะ
กรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปน
เรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 
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2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู
บริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูก
ตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
4.  คณะกรรมการอื่น  
4.1   คณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทน (Compensation Committee) 

คณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทนประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. นายเหวย เฉิน หวาง  ประธาน 
2. นายยุทธ วรฉัตรธาร 
3. นายจัดคินนี่ 

 
คณะกรรมการคาจางเปนผูดําเนินการกําหนดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการวาจาง หรือ การกําหนดคาจางหรือ

คาตอบแทนการเลิกจางพนักงาน ลูกจาง หรือกรรมการของบริษัท รวมทั้งกําหนดและพิจารณาระดับของเงินเดือนคา 
จางเงิน ใหการชวยเหลือตาง ๆ รวมตลอดถึงการดําเนินการใด ๆ ในเรื่องคาจางหรือเงินเดือนในฐานะที่เปนฝาย
ทรัพยากรบุคคลหรือผายบริหาร 
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นอกจากนี้คณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทนจะมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้ 
- กําหนดการจายคาจางหรือคาตอบแทนโดยวิธีการที่เปนธรรมและชัดเจน 
- ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทนในรูปแบบใด ๆ แกผูบริหารตามความเหมาะสม รวมทั้งการจาย

โบนัส หรือ การใหคาตอบแทนเปนหุนแกผูบริหาร เปนตน 
- ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับนโยบายคาจาง รูปแบบ วิธีการและรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดสรรหุนใหแกพนักงาน 
 

ประธานคณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทนจะรับผิดชอบเก่ียวกับการใหขอมูลใด ๆ แกที่ปรึกษาภายนอกที่
ใดวาจางเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจางของตลาดโดยอิสระ 

คณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทนจะเปนผูควบคุมคาใชจายในการวาจางนักวิจัยอิสระจากภายนอกดัง
กลาวรวมทั้งจะเปนผูพิจารณาทบทวนอัตราคาจางหรือคาตอบแทนตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดฐานคาจาง หรือ คาตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
กําหนดนโยบายโดยรวมในเรื่องดังกลาวโดยจะรายงานโดยตรงไปยังประธานเจาหนาที่บริหาร รวมทั้งใหความเห็น
เกี่ยวกับระดับอัตราคาจางหรือคาตอบแทนที่จะจายแกผูบริหารอาวุโส 

ทั้งนี้คณะกรรมการคาจางจะรับฟงขอเสนอแนะจากประธานเจาหนาที่บริหารและประธานเจาหนาที่   ปฎิบัติ
การดวย และคณะกรรมการคาจางจะเสนอขอแนะนําตางๆเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 
   

4.2  คณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Committee) 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลักทรัพย จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยสมาชิกภาพจะประกอบดวยกลุมบุคคลตางๆ ตามตําแหนงที่ระบุโดยมีอํานาจและ
หนาที่ในการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวของกับการเปนผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย  และ/หรือผูรวมจัด
จําหนายหลักทรัพย ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  ซึ่งประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 

1. ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. ประธานเจาหนาที่การเงิน 
3. กรรมการผูจัดการสายสินเชื่อและควบคุมความเสี่ยง 
4. ผูอํานวยการฝายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 

  
 
 
 
องคประชุม    
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ประกอบดวยผูบริหารอยางนอย 3 ทาน โดย 1 ใน 3  ทานตองเปนประธานเจาหนาที่บริหารทําหนาที่เปน
ประธานในคณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลักทรัพย  และมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการฯ 
 
บทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลักทรัพย  

คณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลักทรัพย มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
1. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อหลักทรัพยที่จะเขารวมเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย และผูรวมจัดจําหนาย ทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้ในแบบฟอรมการเขารวมเปนผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Authorization For Placement & Underwriting 
Commitment) ที่จัดทําโดยฝายวาณิชธนกิจ ซึ่งไดวิเคราะหและศึกษาความเปนไปได และสรุปขอมูล
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

2. พิจารณาวงเงินอนุมัติการเปนผูจัดการการจัดจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยการอนุมัติจะตองไดรับอนุมัติโดยเสียงสวนใหญของคณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลัก
ทรัพย โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

3. พิจารณาความเสี่ยงของสถานะการเงิน สภาพคลอง และกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital 
Rule) ของบริษัทที่เกิดจากการรับประกันการจําหนายแบบแนนอน (Firm Underwriting) เพื่อไมมีผล
ทําใหกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทต่ํากวาเกณฑที่กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

4. กําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนใหฝายการตลาด  ฝายลูกคาสถาบัน แลสายวาณิชธนกิจ เพื่อให
แตละฝายจัดสรรแกลูกคาตามความเหมาะสม 

5. ดําเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
 
อํานาจอนุมัติการจัดจําหนายหลักทรัพย 
กรณีตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 

วงเงินอนุมัติ เงื่อนไขการอนุมัติ 
นอยกวา หรือเทากับ 50 ลานบาท โดยประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการสาย

บริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ 
เกินกวา 50 ลานบาท โดยมติจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลัก

ทรัพย (Underwriting Committee) และกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งจากคณะกรรมการ 1 ทาน  

 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตางๆ ที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง 
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ผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยและจะ
ตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 
5. ผูบริหาร 
 
 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2546 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 10 ทาน ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

ผูบริหาร ตามคําจํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจํานวน 6 ทานดังนี้ 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายภูษิต แกวมงคลศรี       ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ประธานเจาหนาที่การเงิน (รักษาการ) 
 และ ผูอํานวยการฝายการเงิน (รักษาการ) 

3. นายศุภชัย เอกกุล กรรมการผูจัดการ สายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ  
4. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป  รองกรรมการผูจัดการ สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 1 
5. นายโฆษิต บุญเรืองขาว  รองกรรมการผูจัดการ สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 2 
6. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี 

 
และผูบริหารที่ไมอยูภายใตคําจํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจํานวน 4 ทานดังนี้ 

7. นายวันชัย  ธัญญศิริ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยดาน
เทคนิค 

8. นายวิเชษฐ พรสินศิริรักษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
9. นายสิทธิพร ศรกาญจน * ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 2 

10. Mr. George Huebsch ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 
หมายเหตุ* ผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. ประสานงาน ผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะ
กรรมการบริษัท 

2. เปนประธานคณะกรรมการจัดการ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการจัดการ 
3. กําหนดกลยุทธและแผนการทางธุรกิจ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และดําเนินการตามกลยุทธและแผนทาง

ธุรกิจดังกลาวเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกบริษัทฯ  
4. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งดานนายหนาคาหลักทรัพย วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก

ทรัพยรวมทั้ง ธุรกิจใหม เพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัทและพนักงาน 
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5. ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตาง ๆ รวมถึงการปฎิบัติงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจ 

6. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร 
7.      ประสานความรักความสามัคคีในองคกร เพื่อใหการประสานงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพ 
 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ 
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคลที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะ
ตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 
9.2   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารมี
ขั้นตอนดังนี้ 

- คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผู

พิจารณาเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลง
มติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ 1  ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือ
คณะใดมากนอยเพียงใดไมได  

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งส้ินจํานวน 9 ทาน โดยเปนกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนใหญจํานวน 
4 ทาน ไดแก นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี นายโรแนล อุย เทียน แยท นายจัด คินนี่ และนายเหวย เฉิน หวาง  

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเปน

ผูอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบอยูในวาระ
คราวละ 2 ป 
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
กรรมการ 
ในป 2544/2545 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทมีกรรมการจํานวน 10 ทาน บริษัทมิไดมีการจายคา

ตอบแทนใดๆใหกรรมการ สวนในป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทจายคาตอบแทนใหกรรมการ
จํานวน 15 ทาน1/ ในรูปของคาตอบแทนกรรมการจํานวน 5,402,750 บาท สําหรับครึ่งปแรกป 2546/2547 ส้ินสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทจายคาตอบแทนใหกรรมการจํานวน 10 ทาน 2/ ในรูปของคาตอบแทนกรรมการจํานวน 
3,400,000 บาท  

ผูบริหาร 
 ในป 2544/2545 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทมีผูบริหาร (ตามคําจํากัดความของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.) จํานวน 6 ทาน บริษัทจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสรวมเปนจํานวนเงิน 18.02 ลาน
บาท สวนในป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหาร 7 ทานในรูปเงินเดือน
และโบนัสจํานวน 44.13  ลานบาท 

 สําหรับครึ่งปแรกป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหาร (ตาม
คําจํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จํานวน 7 ทาน3/ (ไมรวมผูอํานวยการฝายบัญชี) ในรูปเงินเดือน
และโบนัสจํานวน 23.08 ลานบาท 

  ในป 2544/2545 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทไมไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับผูบริหาร สําหรับในป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพสําหรับผูบริหารจํานวน 7 ทาน3/ (ไมรวมผูอํานวยการฝายบัญชี) เปนจํานวนเงิน 0.41 ลานบาท   

  สําหรับครึ่งปแรกป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพสําหรับผูบริหารจํานวน 7 ทาน (ไมรวมผูอํานวยการฝายบัญชี) เปนจํานวนเงิน 0.23 ลานบาท 
/1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีกรรมการจํานวน 10 ทาน เนื่องจากในรอบบัญชีป 2545/2546 มีกรรมการลาออกรวมทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 

1. คุณผิง เกิ่ง    ลาออกเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2545 
2. คุณซิกโก  หลิน    ลาออกเม่ือวันที่  1 พฤศจิกายน 2545 
3. คุณเจติยา  ทิพยสุมาลัย  ลาออกเม่ือวันที่ 1 กันยายน  2545 
4. คุณอภิศักดิ์  เลขวัฒนชัย  ลาออก เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2546 
5. คุณนฤมล  วังศธรธนคุณ   ลาออกเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2546 

/2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีกรรมการจํานวน 9 ทาน เนื่องจากมีกรรมการลาออก 1 ทาน เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 
 คือ คุณโล โพล เวง    ลาออกเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม  2546 
/3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน (ไมรวมผูอํานวยการฝายบัญชี) เนื่องจากมีผูบริหารลาออก 1 ทาน 
  เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 
                คือ  คุณโล โพล เวง    ลาออกเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม  2546 
     ณ วันที่ 21  สิงหาคม 2546 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 ทาน (ไมรวมผูอํานวยการฝายบัญชี) เนื่องจากมีผูบริหารลาออก 1 ทาน  
     เม่ือวันที่  7 สิงหาคม 2546  
     คือ   คุณเจมส เคอรร่ี ออสบอรน    ลาออกเม่ือวันที่  7 สิงหาคม 2546 
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ข.  คาตอบแทนอื่น 

กรรมการ 
 -ไมมี- 

ผูบริหาร 
 -ไมมี- 

 
9.4   การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทไดนําหลักทรัพย
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตามเอกสารแนบ 3  รายงานการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจ
การที่ดี) 

 

9.5 การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร 
บริษัทมีนโยบายหามผูบริหารในการนําขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งยังไม

เปดเผยตอสาธารณชน ไปใชในการซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัวอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทไดแจงให
ผูบริหารไดเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 
275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการปองกันการใชขอมูลภายในอื่นๆ ไดแก 
1. ฝายวาณิชธนกิจจะมีการติดตามและตรวจสอบ โดยฝายตรวจสอบภายใน โดยบุคลากรในฝายวาณิชธนกิจที่มี

ความเกี่ยวของกับขอมูลที่ยังไมเปนขอมูลที่เปดเผยสูสาธารณะอยางมีนัยสําคัญ จะตองแจงกับฝายตรวจสอบ
ภายในเพื่อใหฝายตรวจสอบภายในขึ้นบัญชีหุนนั้นเปน Watch List โดยหามพนักงานดังกลาวซื้อขายหลักทรัพย
นั้นๆ หรือพูดคุยขอมูลนั้นๆ กับบุคคลภายนอก 

2. ในกรณีที่บริษัทกําลังดําเนินการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนหรือเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินในการเขาไปซื้อกิจการบริษัทในตลาดหลักทรัพย จะแจงใหฝายตรวจสอบภายในทราบและหาม
พนักงานฝายวาณิชธนกิจซื้อขายหุนนั้นๆ 

3. บริษัทมีนโยบายปองกันการใชขอมูลระหวางฝายวาณิชธนกิจ กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยฝายวาณิชธน
กิจจะไมใหขอมูลของลูกคาที่ยังไมเปนขอมูลที่เปดเผยสูสาธารณะแกเจาหนาที่การตลาดหรือเจาหนาที่ฝายวิจัย 
กอนเวลาอันสมควร 

4. บทวิเคราะหที่ฝายวิจัยไดออกรายงานเกี่ยวกับบริษัทที่เจาหนาที่ฝายวิจัยไดออกไปสัมภาษณและทําการ
วิเคราะหขอมูลบริษัทนั้น จะขึ้นบัญชีหุนนั้นเปน Watch List เพื่อใหฝายตรวจสอบภายในติดตามวามีผูที่เกี่ยว
ของไดใชขอมูลภายในนั้นหรือไม 
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9.6  บุคลากร 

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีจํานวนทั้งส้ิน 747 คน ประกอบดวยพนักงาน
ประจํา จํานวน 712 คน พนักงานชั่วคราวจํานวน 35 คน โดยเปนพนักงานในสํานักงานใหญจํานวน 293 คน และสาขา
จํานวน  454 คน ทั้งนี้หากแบงตามสายงานสามารถแบงไดดังนี้ 

 
 ฝาย จํานวนพนักงาน

ประจํา(คน) 
จํานวนพนักงานชั่ว

คราว (คน) 
1.  กรรมการที่เปนพนักงานและสํานักประธานเจาหนาที่บริหาร  10 - 
2.  สายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ  11 - 
3.  สายลูกคาหลักทรัพยสถาบัน  17 - 
4.  สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 1  210 7 
5.  สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 2  220 23 
6.  สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 3  94 1 
7.  ฝายธุรการหลักทรัพย  5 - 
8.  สายวาณิชธนกิจและตราสารอนุพันธ  23 - 
9.  ฝายวิเคราะหหลักทรัพย  15 - 
10.  ฝายพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยดานเทคนิค  5 1 
11.  ฝายทรัพยากรบุคคล  5 - 
12.  ฝายบริหารงานกลาง  10 1 
13.  ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ   30 - 
14.  ฝายกฎหมาย   3 - 
15.  ฝายกํากับและตรวจสอบ   10 - 
16.  ฝายบัญชี   11 1 
17.  ฝายการเงิน 6 - 
18.  ฝายปฏิบัติการ   24 1 
19.  ฝายสื่อสารองคกร   3 - 

                           รวม 712   35 

ทั้งนี้ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน  
 
ผลตอบแทนพนักงาน 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2544/2545 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 จํานวน 352.82 ลานบาท 
โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาตอบแทนการตลาด คาลวงเวลา 
และอื่นๆ และในป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทใหผลตอบแทนแกพนักงานรวมเปนจํานวน 
472.86 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาตอบแทนการ
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ตลาด คาลวงเวลา และอื่นๆ และสําหรับครึ่งปแรกป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน2546 บริษัทใหผลตอบ
แทนแกพนักงานรวมเปนจํานวน 532.78 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ คาตอบแทนการตลาด คาลวงเวลา และอื่นๆ 
     
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทมีนโยบายดานการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทดวยการใหคาตอบแทนในรูปของเงิน
เดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆที่อยูในเกณฑนาพอใจและสามารถแขงขันไดในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้โดย
มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องในระยะสั้นและระยะยาว ดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรม
และสัมมนาดานธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อใหพนักงานไดมีความเชี่ยวชาญและมีความรอบ
รูในผลิตภัณฑรวมทั้งการบริการทางการเงินอยางกวางขวาง อันจะเปนการสรางพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะใหบริการ
ที่มีคุณภาพแกลูกคาและสามารถใหบริการครอบคลุมในผลิตภัณฑทุกๆดาน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการเรียนรูใน
ผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อใหสามารถเปนผูนําในการออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ในอนาคต 

นอกจากนี้บริษัทจะมีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัทแลว บริษัทยังมี
นโยบายในการใหความรู ความเขาใจในตลาดทุนใหกับนักลงทุนและผูเกี่ยวของ ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเกิดการลง
ทุนในตลาดทุนที่เปนระบบและไดมาตรฐานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ ของ
ตราสารทางการเงิน ความรูที่จําเปนในการลงทุนใหแกลูกคาของบริษัททั้งในสํานักงานใหญและสาขา รวมทั้งการจัด
ทําโครงการใหความรูแกนิสิต นักศึกษาสายการเงินการธนาคาร นักลงทุนวัยเกษียณ บุคคลในสายอาชีพอื่นๆ และผู
ส่ือขาวในสายเศรษฐกิจการเงิน เปนตน 
 

 


