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1.

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน:1,350,000,000.00 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญจํานวน
135,000,000.00 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว: 1,350,000,000.00 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญจํานวน
135,000,000.00 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
(2) บริษัทฯ มีห้ นุ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี41

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นจํานวน 134,777,390 หุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 99.8

9. โครงสร้างองค์กร บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี
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มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป

โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อ และ
คณะกรรมการบริหารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 8 คน ประกอบด้ วย

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

นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์
นายวิธพล เจาะจิตต์
นายสิทธิไชย มหาคุณ
นางวรนุช เดชะไกศยะ
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
นายวันชัย โตสมบุญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และที่ปรึ กษากรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้มี
อํานาจลงนามแทนบริ ษัท ประกอบด้ วย นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายวิธพล
เจาะจิตต์ และนายสิทธิ ไชย มหาคุณ กรรมการสองในสี่คนนีล้ งลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ
1. บริ หารจัดการบริ ษัทฯ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบัง คับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตมีจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ รวมทังจะต้
้ องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ถือ
หุ้นอย่างดีที่สุด โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อ
บุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างแทนกรรมการ โดยจะกําหนด
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้
2. กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริษัทฯ
3. กํากับดูแล และควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และแผนงานที่ได้ มอบหมาย อย่างสมํ่าเสมอ
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4. พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ และกํ า หนดอํ า นาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความ
จําเป็ นในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงพิจารณาแต่งตังและมอบหมายให้
้
บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง
ที่เห็นสมควรเป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ มีความถูกต้ องและแสดงถึงฐานะของบริ ษัทฯ ที่
เป็ นจริ ง และถูกต้ อง ซึ่งได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่งได้ มีการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอน
กิจการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อการซื ้อหรื อรับโอน
กิ จ การของบริ ษัทอื่ น มาเป็ นของบริ ษัทฯ การแก้ ไ ขหนัง สื อบริ คณห์ ส นธิ หรื อข้ อบัง คับ
รวมทัง้ การจ่า ยบําเหน็จหรื อค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็ นต้ น เพื่อนําเสนออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. ทบทวน และอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ อย่างน้ อยปี ละ
ครัง้ ได้ แก่ ด้ านเครดิต ด้ านตลาดและสภาพคล่อง รวมถึงด้ านปฏิบตั ิการ เพื่อให้ นโยบาย
ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยงในการกํ ากับแบบรวมกลุ่ม และ
สอดคล้ องตามเกณฑ์ประกาศของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
8. มอบหมายอํานาจ หน้ าที่ ต่อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ และให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดทํากล
ยุทธ์ ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยง สอดคล้ องตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิ รวมถึงต้ องมีการติดตามการปฏิบตั ิตามระเบียบ
ปฏิบตั ทิ ี่จดั ทําขึ ้น
9. มอบหมายให้ คณะผู้บริ หารจัดโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทฯที่มี ประสิทธิ ภ าพ เพื่ อให้
เหมาะสมต่อการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบตั ริ วมถึงการควบคุมภายในที่ดี
10. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร หรื อเมื่อสภาพการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
คณะกรรมการของบริ ษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ต้ องรายงานให้
คณะกรรมการของธนาคารรับทราบในทันที
11. กํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการจัดทํานโยบายและระเบียบหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบโดยร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่ อ สร้ างมาตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ใ ส
สะอาด ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และดําเนินธุรกิจด้ วยหลักการใน
การต่อต้ านการทุจริตทุกรูปแบบ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตัง้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริ ษัท ฯ โดยมอบหมายให้ ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยกําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้ รับจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และดําเนินการตามกลยุทธ์ และแผนทางธุรกิจดังกล่าวเมื่อได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการเพื่อให้ เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริษัทฯ
3. แสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ ทัง้ ด้ า นนายหน้ า ค้ า หลัก ทรั พ ย์ วาณิ ช ธนกิ จ และกิ จ การที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทังธุ
้ รกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริษัทฯและพนักงาน
4. ดูแลการทํางานของพนักงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการ
ปฏิบตั งิ านด้ วยหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
5. ส่งเสริ มพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บริษัทฯ
6. ประสานความรักความสามัคคีในบริ ษัทฯ เพื่อให้ การประสานงานภายในบริ ษัทฯเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดําเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่นนั ้ จะไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชดั เจน
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้ อยเดือนละครัง้ และอาจมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยในการประชุมแต่ละครัง้ จะปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดในส่วนการประชุมคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด มีวาระการ
ประชุมที่ชดั เจน และวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา อีกทังมี
้ รายงานการประชุม
ที่มีสาระครบถ้ วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดเก็บที่ดี
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯมีกรรมการจํานวน 8 ท่าน ได้ แก่ นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่
นายอุด มการ อุด มทรั พ ย์ นายวิ ธ พล เจาะจิ ต ต์ นายสิ ท ธิ ไ ชย มหาคุณ นางวรนุช เดชะไกศยะ
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ นางสาวพรรณพิมล บุนนาค และนายวันชัย โตสมบุญ โดยคณะกรรมการ
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มีการประชุมจํานวนรวม 12 ครัง้ ในปี 2561 และมีการประชุมจํานวนรวม 13 ครัง้ ในปี 2560 โดย
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี ้
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1. นายซูดาร์ โก
2. นายอุดมการ
3. นางวรรณา
4. น.ส.พรรณพิมล
5. นายวันชัย
6. นางวรนุช
7. นายคาซูฮิโระ
8. น.ส.กนกวรรณ
9. นายพงษ์ อนันต์
10. นายสุรธันว์
11. นายพรสนอง
12. นายวิธพล
13. นายสิทธิไชย
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7

ฮาร์ โซโน่
อุดมทรัพย์
ธรรมศิริทรัพย์
บุนนาค
โตสมบุญ
เดชะไกศยะ
ซูโดะ/1
ศุภนันตฤกษ์ /2
ธณัติไตร/3
คงทน/4
ตู้จินดา/5
เจาะจิตต์ /6
มหาคุณ/7

13/13
12/13
13/13
12/13
12/13
12/13
4/4
2/3
8/10
9/9
-

12/12
12/12
11/12
12/12
7/12
11/12
1/12
2/12
3/7
8/12
2/12

บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2560
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ จนถึงเดือนมีนาคม 2560
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ประกอบด้ วย

คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7 คน

1. นายอุดมการณ์
2. นางวราลักษณ์
3. นางรัตนา
4. นายสมชาย
5. นายอิสระ
6. น.ส.พรพรรณ
7. นายฐิ ติวชั ร

อุดมทรัพย์
พฤฒิวรมงคล
เอกพินิจ
ทรรศนียศิลป์
อรดีดลเชษฐ์
สกุลศรี วิชยั
กรวุฒิ

ประธานคณะกรรมการเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่าง
ชัดเจน เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกันและสามารถดึงดูด
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นด้ วย ทังนี
้ ้กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารจะ
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการ

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

นายซูดาร์ โก
นายอุดมการ
นางวรรณา
น.ส.พรรณพิมล
นายวันชัย
นางวรนุช
นายวิธพล
นายสิทธิไชย

ฮาร์ โซโน่
อุดมทรัพย์
ธรรมศิริทรัพย์
บุนนาค
โตสมบุญ
เดชะไกศยะ
เจาะจิตต์
มหาคุณ

500,000
500,000
500,000
-

520,000
520,000
500,000
-

หน่วย : บาท
เงินเดือนรวม
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพ
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการ

-ไม่มี48

6
6

20,755,140
6,491,390

6

1,705,586.60

6

1,952,303.88

8
8
8
8

22,676,860
6,719,539
1,446,188
2,121,436

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการตามที่
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยกํ าหนดในหลักการกํ ากับดูแลกิจ การที่ดี (Good Corporate
Governance) 15 ข้ อ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม และสามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจ ซึ่งมี
สาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
10.1.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
บริษัทฯ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังนี ้
(1) การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียให้ เท่าเทียมและยุตธิ รรม
(2) การบริ หารงาน และการจัดการ กําหนดให้ ดําเนินการด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยให้ คํานึงถึงผลประโยชน์ต่อลูกค้ าและผู้ถือหุ้นสูงสุด รวมทัง้
ดําเนินการมิ ให้ เกิ ดปั ญหาความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)
(3) การปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน กํ าหนดให้ ดําเนินการด้ วยความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง และ
ทันต่อเหตุการณ์
(4) การทําธุรกรรมของบริ ษัทฯ กําหนดให้ พิจารณาถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้ เหมาะสม
(5) บริ ษัทฯ ได้ กํา หนดจริ ยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จ เพื่ อให้
พนักงานถือปฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual) เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
10.1.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่ าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเสมอมาและปฏิบตั ิตามกฎ
ข้ อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการนัดและส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาล่วงหน้ า
มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการลงคะแนนเสียงตามลําดับวาระที่
กําหนด โดยในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อีกทังยั
้ งมีการจัดทํารายงาน
การประชุมที่มีสาระสมบูรณ์และเสร็ จในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีระบบรายงานการประชุมที่
ดีโดยสามารถใช้ อ้างอิงและตรวจสอบได้
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10.1.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
(1) พนักงาน: บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาค และ
เป็ นธรรม รวมไปถึงการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
(2) ลูกค้ า: บริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การลูกค้ าอย่างมี คุณภาพ มี นโยบายที่ จ ะ
ปฏิ บัติ ต่อ ลูก ค้ า ทุก รายด้ ว ยความเท่ า เที ย มกัน โดยมี ก ารเอาใจใส่แ ละ
รับผิดชอบต่อลูกค้ า คํานึงถึงความสมบูรณ์และความถูกต้ องของข้ อมูล โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ลู ก ค้ าจะได้ รั บ เป็ นปั จจั ย สํ า คั ญ ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ
ไม่มีนโยบายที่จะนําความลับของลูกค้ าไปเปิ ดเผย
(3) คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้: บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้อย่างเป็ น
ธรรม ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า และ/หรื อสัญญาที่ทําร่วมกัน
(4) คูแ่ ข่ง: บริษัทฯแข่งขันกับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่นภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี โดยไม่มีนโยบายที่จะทําการอันใดที่ไม่สจุ ริตเพื่อทําลายคูแ่ ข่ง
โดยบริษัทฯ มีการกํากับและดูแลให้ มีระบบการบริ หารจัดการเพื่อปฏิบตั ิตอ่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกกลุ่มด้ วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ ต้ องไม่
ทําผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กํากับดูแล
10.1.4 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ และการรวมหรือแยกตาแหน่ ง
บริ ษัทฯมีคณะกรรมการรวม 5 คณะ แบ่งเป็ น คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อ และคณะกรรมการบริ หาร
จัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้พิจารณากําหนดเป้าหมายโดยรวมของ
บริ ษัทฯ กําหนดบทบาท และมอบหมายอํานาจหน้ าที่ให้ แก่กรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมีส่วนในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ ว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทดังนี ้
(1) กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบาย กลยุ ท ธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ
(2) กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย และแผนงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างสมํ่าเสมอ
(3) กํ า หนดและดูแ ลนโยบายในการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า ง
สมํ่าเสมอ
(4) ดูแลให้ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นผู้กําหนดนโยบายแนวทาง และกลยุทธ์ใน
การดําเนินธุรกิจ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท
โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ส อบทานการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทยัง ได้ จัดให้ บริ ษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

และ มาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่มี ประสิทธิ ภ าพ รวมทัง้ มี การติดตามการ
ดํ า เนิ น การในเรื่ องดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและใกล้ ชิ ด ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยัง ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารแบ่ง แยกบุค คลผู้ดํ า รง
ตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ให้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีการคาน
อํานาจซึ่งกันและกันและเป็ นการแบ่ง แยกหน้ าที่ในการกํ าหนดนโยบาย การกํ ากับดูแล และการ
บริ หารงานประจําที่ชัดเจน โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้นําฝ่ ายนโยบาย และกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่เป็ นผู้นําฝ่ ายบริหาร
10.1.5 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สําหรับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นัน้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้
ความสําคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้ งในด้ านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่าง
เป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยถื อเสมือนว่าเป็ นการทํารายการกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ บริ ษัทฯได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด รวมทังมี
้ การติดตามและตรวจสอบว่ารายการที่เกิดขึ ้นจริ งมีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้ วน และทันต่อเหตุการณ์
10.1.6 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ ออกแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และ
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุ่งเน้ นถึงจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตามหน้ าที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับได้ รับมอบหมาย
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ติ อ่ บริษัทฯและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
10.1.7 การถ่ วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริ ษัท โดยประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท ที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 คน เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ
8 คน โดยในจํานวนนี ้ มีกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 คน
10.1.8 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตหน้ าที่และอํานาจในการดําเนินการของผู้บริ หารและ
พนัก งานไว้ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อักษรอย่างชัดเจน โดยบริ ษั ทฯ มี ส ายงานกํ ากับดูแ ลธุ รกิ จ และฝ่ าย
ตรวจสอบที่ขึ ้นตรงและดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผู้ที่ทํา
หน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายแผนงานอํานาจดําเนินการและ
กฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทังทํ
้ าหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ อํานาจในทางที่ผิดกฎหมายและการ
ทุจริตต่อบริษัท
ในส่วนของการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงทังใน
้
ด้ านธุรกิจและการเงินอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยจัดให้ มีสายงานบริ หารความเสี่ยงที่ทําหน้ าที่
วิเคราะห์และควบคุมเครดิตลูกค้ าเพื่อกําหนดวงเงินสูงสุดที่เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละ
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ราย รวมถึงควบคุมเครดิตรวมของลูกค้ าทังบริ
้ ษัทฯ ให้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด กํากับและควบคุมความ
เสี่ยงในการเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติมจากลูกค้ า ควบคุมดูแลและอนุมตั ิการถอนหลักประกันออกจาก
บัญ ชี ลูก ค้ าให้ เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขที่ กํ าหนด ควบคุม ดูแ ลและพิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบในการแก้ ไ ขรายการผิดพลาดระหว่างบัญชี ลูกค้ า และแก้ ไ ขรายการผิ ดพลาดเข้ าบัญชี
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามเกณฑ์ ในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จาก
ลูกค้ า บริ ษัทฯจะพิจารณาถึงฐานะการเงิน ความมีตวั ตนของลูกค้ า รวมถึงการตรวจสอบประวัติ
ลูกค้ าที่อาจมีประวัติในการชําระหนี ้ไม่ดีพอในระบบ Black List เพื่อใช้ ในการประกอบการพิจารณา
กําหนดวงเงินที่เหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า อีกทังบริ
้ ษั ทฯยังจัดให้ มีระบบ Early Warning เป็ นระบบเตือน
ภัย ที่ บ ริ ษั ทฯ ใช้ ใ นการกํ ากับดูแลเกี่ ย วกับฐานะการเงิ น และสภาพคล่อ งของบริ ษั ท ฯ โดยให้ ส่ง
สัญญาณเตือนเมื่อการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริ ษัทฯ เริ่ มอยู่ในระดับตํ่าใกล้ กบั เกณฑ์
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของสายงานกํากับดูแลธุรกิจของบริ ษัทฯ
(Compliance Division) ได้ แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 2

52

10.1.9 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ โดยงบการเงิน
ดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสม
และถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ รวมทังได้
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
10.1.10 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนทัว่ ไปและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ น
เสียของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. นักลงทุนสามารถ
ติดต่อสอบถามข้ อมูลบริษัทฯ โดยตรงได้ ที่เลขานุการบริษัทฯหมายเลข 02-659-7000 ต่อ 5700

นอกจากคณะกรรมการบริ ษัท แล้ วบริ ษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อและ
คณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมีการกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยที่กล่าวมาข้ างต้ น ไว้ อย่างชัดเจน
10.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน
3 คน ประกอบด้ วย
1. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
2. นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
3. นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นเลขานุการ

1. ประสานความเข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ฝ่ ายบริหารจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
2. สอบทานและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ทนั สมัย และเหมาะสม
กับสภาพของบริษัทฯ
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3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผู้สอบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้
4. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มี ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจ ารณาความเป็ นอิส ระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ง ตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
5. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ ตลอดจนมาตรการในการควบคุมและ
บรรเทาความเสี่ยงจากฝ่ ายบริหารจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และเสนอแนะและให้ คําแนะนําแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีให้ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
7. สอบทานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ ที่จะตรวจสอบ
เพื่อลดความซํ ้าซ้ อนของงานตรวจสอบและภาระค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทฯ
8. สอบทานการปฏิ บัติง านของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จ
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงนโยบายที่ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเป็ นบริษัทในกลุม่ สถาบันการเงินตามเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision)
9. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคํานึงถึงความ
น่า เชื่ อถื อ ความเพี ยงพอของทรั พ ยากร และปริ ม าณงานตรวจสอบของสํ า นัก งาน
ตรวจสอบบัญ ชี นัน้ รวมถึ ง ประสบการณ์ ของบุค ลากรที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ทํ าการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยได้ รับคําเสนอแนะจากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) ในฐานะบริ ษัทแม่รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
11. สอบทานความร่ วมมือหรื อข้ อขัดแย้ งที่มีนัยสําคัญกับฝ่ ายบริ หารจัดการ ในระหว่าง
ปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

12. สอบทานและพิ จ ารณาร่ ว มกับฝ่ ายบริ ห ารจัด การและผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ ย วกับ
ข้ อบกพร่ องสําคัญ ที่ตรวจสอบพบและติดตามการตอบสนองเพื่ อแก้ ปัญหาจากฝ่ าย
บริหารจัดการ
13. มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนพนักงานหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ภายในขอบเขตของ
อํานาจที่ได้ รับมอบหมาย
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร เป็ นต้ น
15. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานและ/หรื อรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
16. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
ของบริ ษัทซึ่งรายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ
ดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯถึงความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทันทีเพื่อให้ ดําเนินการแก้ ไข หากตรวจสอบพบหรื อมี
ข้ อสงสัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯดังนี ้
- รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื น ระเบียบ ข้ อบังคับและนโยบายของบริ ษัทฯ หรื อกฎระเบียบราชการ
1. ให้ คําแนะนําในหลักการและข้ อพึงปฏิบตั ิที่สําคัญของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่
มีประสิทธิผลที่เหมาะสมแก่บริษัทฯ
2. ให้ คําแนะนําในการพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
3. ให้ คําแนะนําในการจัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิ จ ( Code of Business
Conduct) และ จรรยาบรรณของพนักงานบริ ษัทฯ (Code of Conduct) และจัดพิมพ์
เผยแพร่ หรื อสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และเพื่อให้ เป็ นที่ทราบโดย
ทัว่ กัน
4. ให้ คําแนะนําในการพัฒนาและจัดทําแผนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ประกาศกําหนด
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5. เสนอแนะข้ อกํ าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และข้ อพึง
ปฏิบตั ขิ องผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
6. ให้ คําแนะนําในการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทโดยมีข้อมูลตาม
แบบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
7. ให้ คําแนะนําในการติดตามผลการบังคับใช้ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท ธนาคารและกฎหมายที่ใช้ กบั บริษัทฯ
8. ติดตามการพัฒนาระบบพื ้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในส่วนการกํากับดูแล การ
ป้องกัน การตรวจสอบและการแก้ ไข
9. จัดให้ มีการดําเนินตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของ
การปฏิบตั ิตามแบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รั ปชั่น รวมถึงการ
รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริ ษัท และให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
บริ ษัทและฝ่ ายจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ คณะกรรมการมี
อํานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการและคณะทํางานตามความจําเป็ น
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10.2.2 คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจํานวน 7 คน ประกอบด้ วย

1. กรรมการผู้จดั การใหญ่ (นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

ประธานกรรมการ

2. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานการขายและลูกค้ า (นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล)

กรรมการ

3. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ (นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์ )

กรรมการ

4. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานสนับสนุนองค์กร (นางรัตนา เอกพินจิ )

กรรมการ

5. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล (นายสมชาย ทรรศนียศิลป์)

กรรมการ

6. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบริ หารความเสีย่ ง (นางสาวพรพรรณ สกุลศรี วิชยั )

กรรมการ

7. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานวาณิชธนกิจ (นายฐิ ติวชั ร กรวุฒ)ิ

กรรมการ

8. พนักงานที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯ (นางสาวดวงทิพย์ สอนธรรม)

เลขานุการ
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1. ควบคุมการดําเนินงานต่างๆให้ เป็ นไปตามนโยบายบริ ษัทฯ และธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ โดยถูกต้ องตามข้ อกําหนดกฎหมาย และกฎระเบียบที่
บริษัทและธนาคารกําหนด
2. ควบคุมดูแลการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้ บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนธุรกิจที่กําหนดไว้
3. นําเสนอข้ อมูลที่ครบถ้ วนต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกําหนด
นโยบายและแผนงาน
4. กลัน่ กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้ จ่ายประเภททุน เป้าหมาย
การปฎิบตั ิงานแผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงการควบคุมรายได้ /รายจ่าย และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและธนาคาร
5. เสนอเรื่ อ งต่างๆที่ เ กิ ด ขึน้ จากการดํ า เนิ นการตามปกติของบริ ษั ท ฯให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
6. จัดทํารายงานต่างๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซึ่งกรรมการผู้จดั การใหญ่จดั ทําขึน้ และนําเสนอแผน
ธุรกิจที่ได้ ทบทวนแล้ วดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและธนาคารเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อไป
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8. พิจารณา อนุมตั ิ และติดตามการดําเนินการในเรื่ องต่อไปนี ้
8.1 การลงทุนของบริษัทฯ
8.2 การรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
8.3 การกู้ยืมเงิน หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ (Credit Facilities) ประเภทต่างๆจากสถาบัน
การเงินอื่น เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่
บริ หารมีอํานาจในการพิจารณาวงเงินเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
อนุมตั ิ
8.4 การขาย/ตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
8.5 ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
8.6 การออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ หรื อการหยุดให้ บริ การผลิตภัณฑ์ใดผลิ ตภัณฑ์หนึ่ง หรื อ
การเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
8.7 นโยบายบริ หารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงในด้ านต่างๆเมื่อคณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณานโยบายแล้ วให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป ยกเว้ นนโยบายและรายงานการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึ่งเป็ น
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ
8.8 เรื่ องอื่นๆ
9. ติดตามเร่ งรัดการปฎิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆให้ เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. ทบทวน ตรวจสอบ ให้ ข้ อ เสนอแนะและสั่ง การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขระบบการ
บริ หารงาน กระบวนการทํางานของฝ่ ายงานต่างๆให้ มี ความเหมาะสม ทันสมัยและ
สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ
11. มีอํานาจเรี ยกเอกสารเรื่ องต่างๆและบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง ประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารบรรลุวตั ถุประสงค์
12. พิจารณาดําเนินการเรื่ องต่างๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
13. รายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงกิจการต่างๆที่มีนยั สําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท
14. ดําเนินการในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื อกิจการโดยทัว่ ไปของบริ ษัทฯ
15. ดําเนินการจัดให้ มีนโยบายและระเบียบหรื อแนวทางการปฎิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการต่อต้ าน
การทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้ รับ มอบหมายจากธนาคารหรื อคณะกรรมการบริ ษัท
ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจดัง กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่ บริ หารจะต้ องปฎิบัติตาม
ข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และต้ องไม่อนุมตั ิรายการ
ใดๆที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใดกับ บริ ษั ท ฯ และจะต้ อ งเปิ ดเผยรายการดัง กล่ า วต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

10.2.3 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ (Credit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2061 มี
จํานวน 6 คน ประกอบด้ วย

1. นายอุดมการ

อุดมทรัพย์

ประธานกรรมการบริ หารสินเชื่อ

2. นางสาวพรพรรณ

สกุลศรี วิชยั

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

3. นางสาวมุกมณี

ศอสุวรรณ

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

4. นางสาวเกศสิริ

วรรณสถิตย์

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

5. นายเกียรติศกั ดิ์

ลิมปเจริ ญกุล

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

6. นางวราลักษณ์

พฤฒิวรมงคล

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

1. พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ด้านเครดิตต่างๆ รวมถึง
การตังสํ
้ ารองและนโยบายการตัดหนี ้สูญ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจาณา
อนุมตั ิ
2. พิจารณาบริ หารวงเงินที่เกี่ ยวข้ องกับการเป็ นนายหน้ า/ตัวแทนซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า เพื่อบริ หารความเสี่ยงของธุรกิจให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระเบียบ
ราชการ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้ องได้ กําหนดไว้ ในปั จจุบนั และ/หรื อที่จะกําหนด
ขึ ้นใหม่ในอนาคต
3. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินซือ้ ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าทุกประเภทบัญชี
ให้ แก่ลูกค้ า และอนุมตั ิการขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ ายังไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้ กับบริ ษัทฯ
(Short Sell)
4. กํ าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และรายชื่อหลักทรั พย์ ที่ให้ ลูกค้ าสามารถใช้ วงเงิ น
สินเชื่อเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมทังอั
้ ตรามาร์ จิ ้นเริ่ มต้ น (Initial Margin) อัตรามาร์ จิ ้นที่
ต้ องดํารงไว้ (Maintenance Margin) และอัตรามาร์ จิน้ ขัน้ ตํ่าเพื่ อการบัง คับขาย
หลักทรัพย์ (Minimum Margin)
5. กําหนดอัตรามาร์ จิ ้นเริ่ มต้ น (Initial Margin) อัตรามาร์ จิ ้นที่ต้องดํารงไว้ (Maintenance
Margin) และอัตรามาร์ จิน้ ขันตํ
้ ่าเพื่อการบังคับปิ ดสถานะ (Force Close Margin)
สําหรับบัญชีซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
6. กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี ้ยสําหรับลูกค้ าเพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์และบัญชี
ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
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10.2.4 คณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริต (Fraud Management Committee)
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7 คน ประกอบด้ วย

1. นายอุดมการ
2. นางรัตนา
3. นางเบญจวรรณ
4. นายสมชาย
5. นางสาวพัชราภรณ์
6. นางสาวพรพรรณ
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อุดมทรัพย์
เอกพินิจ
ทรัพย์กลิ่น
ทรรศนียศิลป์
ประดับศรี เพชร
สกุลศรี วิชยั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารและทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบาย หลักเกณฑ์ ระบบการบริ หารจัดการปั ญหาทุจริ ต ความมีประสิทธิภาพของ
ระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริ หารจัดการ
ปั ญหาทุจริตโดยรวมของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปด้ วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทมีมาตรการป้องกันการทุจริ ตตาม
แนวทางการบริ ห ารจัด การปั ญ หาการทุ จ ริ ต โดยมี ก ารควบคุม และแสดงผลการ
ปฏิบตั งิ าน
3. ทบทวนกลยุทธ์และมาตรการป้องกันการทุจริ ต เทคโนโลยีที่ใช้ สําหรับการตรวจสอบและ
ป้องกันการทุจริ ต และแนวปฏิบตั ิท่ีเป็ นเลิศ รวมทังการประเมิ
้
นผลวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ ใน
การป้องกันการทุจริ ต เพื่อดําเนินมาตรการในเชิงรุ กเพื่อพิสูจน์ทราบและป้องกันความ
เสียหายจากการทุจริต
4. บริ หารและควบคุมติดตามการปรับปรุงแก้ ไขมาตรการป้องกันความเสียหายจากปั ญหา
การทุจริ ต การติดตามทรัพ ย์ สินที่ถูกทุจ ริ ต และการพิสูจ น์ทราบข้ อบกพร่ องในการ
ดําเนินการให้ ทนั สถานการณ์และสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น
5. บริ หารและควบคุมดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ มีความเหมาะสม
และมีแผนการดําเนินการที่ครอบคลุมปั ญหาการทุจริ ตทุกประเภทของบริษัทฯ
6. จัด ทํ า ข้ อ แนะนํ า ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กั บ สายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่บริหาร เพื่อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และหลักการบริหารจัดการปั ญหาทุจริ ต

7. มีอํานาจเรี ยกเอกสารต่างๆ และบุคคลที่เกี่ ยวข้ องมาชี แ้ จงข้ อเท็จ จริ งประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ บรรลุวตั ถุประสงค์
8. รายงานต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหารอย่างสมํ่าเสมอในสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุง
แก้ ไข เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด
1

แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการ แต่
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
ทัง้ นี ้ จะต้ องพิ จ ารณาจากปั จจัย หลายประการประกอบ เช่ น ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บธุรกิ จ เป็ นต้ น โดยได้ กําหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่ง ตัง้ และถอดถอน
กรรมการดังนี ้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
และกรรมการของบริ ษัท ต้ องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้น ต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคล
เดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลื อกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคล
ซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่พึง
จะมีให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท ฯนัน้ ให้ ใ ช้ วิ ธี จับ สลากกัน ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่อ ไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ง นานที่ สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่
ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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5. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน อนึ่งมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
ในกรณีการสรรหาและว่าจ้ างผู้บริหารระดับสูงในลําดับที่ถดั จากกรรมการผู้จดั การใหญ่
ลงมา 2 ลําดับ จะต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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บริษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีระเบียบและวิธีปฏิบตั งิ านในเรื่ องที่เกี่ยวกับการป้องกันการใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการมีส่วนได้ เสียในลักษณะที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทังที
้ ่บริ ษัทฯ/หน่วยงาน หรื อ
บุคลากรของบริ ษัทฯที่ ได้ ล่วงรู้ มาจากการประกอบธุรกิจ หรื อการดําเนินงาน เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯเป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ดีในการป้องกันการใช้ ข้อมูล
ภายในที่เกี่ยวกับข้ อมูลของบริ ษัทฯและกลุ่มธุรกิจในเครื อที่ยงั มิได้ เป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ชน รวมทังข้
้ อมูลของลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของบริ ษัทฯที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
โดยระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ ป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯมีดงั ต่อไปนี ้
1. กํ าหนดให้ มี การแบ่ง แยกหน่วยงานที่ มีโอกาสได้ รับข้ อมูลภายในออกจากกัน
อย่างชัดเจน เช่น สายงานลูกค้ าบุคคล และสายงานลูกค้ าสถาบัน กลุ่มงาน
วิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ ายค้ าหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารกองทุน
ส่วนบุคคล เป็ นต้ น
2. กําหนดโครงสร้ างสายงานการบังคับบัญชา การบริ หารจัดการ และการรายงาน
การดําเนินงานของหน่วยงานตามข้ อ 1 ให้ รายงานโดยตรงผ่านผู้บริ หารที่
รับผิดชอบเท่านัน้
3. ควบคุม การจัด เก็ บ ข้ อ มูล ที่ เ ป็ นความลับ และจะต้ องใช้ ข้ อมูล นัน้ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ไม่ว่าข้ อมูลนันจะมี
้
ลกั ษณะหรื อที่มาอย่างไร โดยห้ ามมิให้ พนักงาน
ใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบหรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า
รายใดรายหนึง่ ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ พนักงานจะต้ องรับผิดชอบในการรักษา

4.
5.

6.

7.

ข้ อมูลที่เป็ นความลับแม้ ว่าพนักงานรายดังกล่าวจะพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน
บริษัทฯแล้ วก็ตาม
กําหนดให้ มีการจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลให้ ผ้ มู ีสิทธิทราบหรื อเข้ าถึงข้ อมูลมีจํานวน
น้ อยที่สดุ (Need to know basis) โดยไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลลักษณะดังกล่าวให้
บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทราบ
กําหนดให้ การยืมบุคลากรระหว่างหน่วยงาน (Over the wall) ตามข้ อ 1 จะทําได้
ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์เท่านัน้ โดยกําหนดให้ มีการแจ้ งให้
สายงานกํากับดูแลธุรกิจทราบ โดยระบุชื่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะธุรกรรม
ชื่อบุคลากรที่เกี่ ยวข้ อง และระยะเวลาที่ต้องมีส่วนร่ วมในธุรกรรมนัน้ โดย
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่นําข้ อมูลไปเปิ ดเผย และ
ต้ องไม่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลูกค้ าที่ตนได้ มีโอกาสมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กําหนดให้ มีการกํ ากับดูแลและดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกําหนดรายชื่อ
หลักทรัพย์ในบัญชี Watch List/Restricted List เป็ นต้ น โดยให้ กํากับดูแล
กระบวนการจัด ทํ ารายชื่ อหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่าวและการกํ ากับ ดูแลการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กําหนดให้ มีระบบควบคุมข้ อมูลที่มีลกั ษณะอ่อนไหวหรื อลับเฉพาะ (Sensitive
Information) อย่างเข้ มงวดเป็ นพิเศษ โดยพนักงานจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มี
ลักษณะดังกล่าวและข้ อมูลที่ได้ มาต้ องใช้ เพื่อการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของธุรกรรมตามที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้
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10.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555 โดยบริษัทฯ มีแนวทางการ
ก�ำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการบริษทั ไปจนถึง
ระดับพนักงานทุกคนในองค์กร
บริษัทฯ มีการจัดท�ำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ
ตลอดจนมีการควบคุมและก�ำกับให้มีการน�ำมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไป
ปฏิบตั ิ มีการประเมินความเสีย่ ง การรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการ
มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม รวดเร็วและทันเวลา 
มีการจัดอบรมเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงาน
ทุกระดับเป็นประจ�ำ โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินงานที่โปร่งใสของบริษัทฯ
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13 ปี แห่งการแบ่งปันประสบการณ์ ทีย
่ ง
ั่ ยืนคืนสูส
่ ง
ั คม
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมของ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) ใช้ หลักการ
Krungsri
Securities
Student
Internship
Program
เดี
ยวกันกับธนาคารกรุ
งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่ม่งุ เน้ นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของพนั
กงานและ

ครอบครัวเพื่อร่ วมสร้ างสังคมจิตอาสาพัฒนาประเทศ ผ่านรู ปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ร่วมปลูกฝั ง
จิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ด้ วยการส่งเสริ มและให้ คําแนะนําในการพิจารณารู ปแบบการดําเนินกิจกรรมจากธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่มีเป้าหมายในการดําเนินงาน ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
การเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น บรรลุ พั น ธกิ จ ในการเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางการเงิ น และการลงทุ น อย่ า งมี
ความรั บผิดชอบ ส่งเสริ มสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ละเลยการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ ความมุ่งมัน่ นี ้จะสามารถพัฒนาธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยัง่ ยืน
ได้ เป็ นการเตรี ยมพร้ อมที่ดี ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้ วยแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” อย่าง
กว่าหนึง่ ทศวรรษที่ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี รุ่นที่ 11 นักศึกษาในหลายคณะวิชาไม่ว่าจะเป็น
เต็มตัว ตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักทรัพย์ กรุ งศรี คํานึงถึงการพัฒนาธุรกิจ ด้ วยแนวคิดการ
บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยาและเครือ คณะการเรียนด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
พัฒนาที่ยงั่ ยืนใน 3 มิติ ได้ แก่
MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์
โลก มุง่ หวังในการสร้างสรรค์อนาคตเลือดใหม่ใน เป็นต้น ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในประเทศไทย
วงการตลาดทุน คนรุ่นใหม่จ�ำนวนกว่า  300 คน และนักศึกษาทีไ่ ปศึกษาในต่างประเทศ ได้มาเข้า
ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมอบรมในช่วงปิดภาคเรียน พวกเขา
ร่วมกันในโครงการ Krungsri Securities Student ได้ร่วมสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ภาย
Internship Program โครงการดีๆ ที่เปิดโอกาส ใต้แนวคิด 3 C’s (Content /Contest/Community)
ให้นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา 
องค์ประกอบแรก Content ซึ่งเป็นเนื้อหา
โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะคณะที่มีการเรียนการสอน หลัก ของหลักสูตรภาคทฤษฎีทเี่ ปรียบเสมือนแกน
ด้านการเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทกุ ๆ คนทีผ่ า่ น หลักส�ำคัญของโครงการฯ โครงสร้างความรู้ใน
การคัดเลือกตามระบบ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน การลงทุนในตลาดทุนอย่างเป็นระบบ โดยมุง่ เน้น
คือความสนใจในการเรียนรู้ ”การลงทุนในตลาด ภาพหลั ก ใหญ่ ใ นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ไม่
ทุน” จวบจนกระทั่งปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปี 2561 กับ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
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ตราสราอนุพันธ์ จากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงความรู้ใน
วงการทั้งภายในบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ และ
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีเ่ ชิญมาทีร่ ว่ มแรง
ร่วมใจกันถ่ายทอดความรู้ ทัง้ ใน & นอกต�ำราและ
จากประสบการณ์ตรง การสร้างแรงบันดาลใจ
และมีทศั นคติทดี่ แี ละถูกต้องส�ำหรับอุตสาหกรรม
การลงทุน
องค์ ป ระกอบที่ 2 Contest การแข่ ง ขั น
เทรดออนไลน์ในระบบจ�ำลองของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย Simulation (Click 2 Win) ใน
กลุ่มนักศึกษาที่เข้าอบรมในโครงการฯ เพื่อเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ในการตัดสินใจลงทุน
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พันธมิตร
ทีด่ ขี องโครงการฯ ผูซ้ งึ่ ให้การสนับสนุนในโครงการฯ
ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดท�ำโครงการ ตั้งแต่ปี 2548
ทั้ ง ด้ า นการสนั บ สนุ น การเรี ย นออนไลน์ และ
การแข่งขันเทรดออนไลน์ผ่านระบบ Click 2 Win

ทัง้ การลงทุนในตลาดหุน้ และตลาดตราสารอนุพนั ธ์
นับเป็นส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างในหลักสูตรให้
แข็งแกร่งต่อยอดจากภาคทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเติมเต็มความรูค้ วบคูป่ ระสบการณ์
ในการตัดสินใจด้านการลงทุนได้ครบวงจร สมาชิก
กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมมีการแบ่งปันประสบการณ์
ระหว่างกัน เพื่อเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางนักลงทุน
รุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ
องค์ประกอบสุดท้าย Community เครือข่าย
การเรี ย นรู ้ นั บ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ นั่ น คื อ การสร้ า ง
สัมพันธภาพ (Networking) ทีด่ ขี องคนรุน่ ใหม่ ทีต่ า่ ง
มหาวิทยาลัย ต่างคณะ ต่างภาควิชา จ�ำนวน
ประมาณ 30 คน ในแต่ละรุ่นได้มาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์นอกห้องในมหาวิทยาลัย มีการท�ำ
รายงานและกิจกรรมร่วมกันตลอดในระยะโครงการ
และต่อเนื่องไปหลังจากจบโครงการฯ
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ด้วยความตัง้ ใจมุ่งมัน่ ทีจ่ ะร่วมสร้างสรรค์และคืนก�ำไรให้กบั สังคม โครงการ Krungsri Securities
Student Internship Program : KSS - SIP แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในสังคม แต่มีความภาคภูมใิ จ
ที่ได้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์อย่างเป็นระบบ
โครงการฯ จะยังคงสานต่อและพัฒนาเดินหน้าในการมอบความรูใ้ ห้กบั สังคมและคนรุน่ ใหม่ได้มโี อกาส
เข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในวงการตลาดทุนไทยต่อไป

ตอบแทนคืนสู่ต่อสังคม
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมของ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) ใช้ หลักการ
เดียวกันกับธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่ม่งุ เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของพนักงานและ
ครอบครัวเพื่อร่ วมสร้ างสังคมจิตอาสาพัฒนาประเทศ ผ่านรู ปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ร่ วมปลูกฝั ง
จิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
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ด้ วยการส่งเสริ มและให้ คําแนะนําในการพิจารณารู ปแบบการดําเนินกิจกรรมจากธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่มีเป้าหมายในการดําเนินงาน ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
การเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น บรรลุ พั น ธกิ จ ในการเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางการเงิ น และการลงทุ น อย่ า งมี
ความรับผิดชอบ ส่งเสริ มสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ละเลยการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ ความมุ่งมัน่ นี ้จะสามารถพัฒนาธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามยัง่ ยืน
ได้ เป็ นการเตรี ยมพร้ อมที่ดีในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้ วยแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” อย่าง
เต็มตัว ตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักทรัพย์ กรุงศรี คํานึงถึงการพัฒนาธุรกิจ ด้ วยแนวคิดการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนใน 3 มิติ ได้ แก่

แผนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมา แผนการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ มีการ
ปรั บ แผนงานให้ ส ะท้ อ นและครอบคลุม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประเด็ น ความยั่ง ยื น ที่ มี นัย สํ า คัญ
(Material Sustainability Issues) โดยยังคงมุ่งเน้ นการสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องแก่พ นักงานและ
ทํ า งานร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานภายในธนาคารกรุ ง ศรี อยุธยา จํ ากัด (มหาชน) เพื่อน้ อมนํ าสู่
การพัฒนากระบวนการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ สร้ างการมีส่วนร่วมกับสังคมโดยรอบ ส่งเสริ มการ
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม และยังคงไม่ละเลยการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้ แผนการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะสัน้
แบ่งออกเป็ น 4 หมวด ล้ วนให้ ความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนาสังคมด้ านต่าง ๆ อาทิ
การสร้ างคุณค่ าความยั่งยืน : มุ่งเน้ นการสร้ างความเข้ าใจแก่พนักงานและผู้บริ หาร
ด้ า นความรั บ ผิ ดชอบต่อสัง คมและความยั่ง ยื น รวมถึง การดํา เนิ น งานที่ ส ร้ างการมี
ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในระยะยาว และการจั ด ทํ า รายงานความยั่ง ยื น เพื่ อ
ประเมินผลการดําเนินงานและสร้ างการรับรู้แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
การตอบแทนคืนสู่สังคม : มุ่งเน้ นการสร้ างการมีส่วนร่ วมผูกพันกับชุมชนทัง้ ชุมชน
โดยรอบพื ้นที่ดําเนินงานขององค์กรและในท้ องถิ่นอื่น ๆ ผ่านโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
สังคมต่าง ๆ
การอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม : มุ่งเน้ นการสร้ างอุปนิสยั และจิตสํานึกในการร่ วมอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงส่งเสริ ม กระบวนการดําเนินงานที่ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การสนับสนุนด้ านเงินช่ วยเหลือ : มุ่งเน้ นการสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือสังคม
ในกรณี ต่างๆ อาทิ ทุนการศึกษา การเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ การบริ จาคเงิน
ช่วยเหลือแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็ นต้ น
องค์ประกอบในแผนการดําเนินงานระยะสันของธนาคารกรุ
้
งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ น
เข็มทิศให้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี ฯ ได้ ตระหนักและเป็ นแนวทางในการพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่ม่งุ เน้ นการปฏิบติงานเพื่อปรับตัวเข้ าสู่กรอบการดําเนินงานด้ านความยัง่ ยืนระยะยาวของ
กลุ่มธุรกิจ กรุ งศรี ที่พฒ
ั นาให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจระยะกลาง เริ่ มต้ นในปี พ.ศ. 2561 - 2563
(Medium-Term Business Plan 2018 - 2020) เพื่อการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กลยุทธ์ ทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ กรุ งศรี ให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นรู ปธรรม
ซึ่งหมายรวมถึงอาสาสมัคร หลักทรั พย์ กรุ งศรี (KSS Volunteer) อาสาช่วยพัฒนาประเทศให้
ก้ าวหน้ า มัน่ คงอย่างยัง่ ยืน เสียสละเวลาอันมีคณ
ุ ค่าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น อีกทังยั
้ งได้ มีสว่ นช่วยป้องกัน
แก้ ไขปั ญ หาและ พัฒ นาสัง คมโดยไม่ ห วัง สิ่ ง ตอบแทนเหล่ า นี ้ คื อ คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว่ า
“อาสาสมัคร หลักทรัพย์ กรุ งศรี ” ตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้บริ หาร พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียในกิจกรรมเพื่อสังคมนัน้ ๆ ได้ รับ คือ
ความสุขใจที่ได้ ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศ
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บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฯ ได้ ประสานงานกับธนาคารจิตอาสา “ปั นเวลา แชร์ ความสุข” เพื่อ
ขอสนับสนุนข้ อมูลและรู ปแบบการดําเนินกิจกรรมภารกิจจิตอาสา ก่อนจะคัดเลือกให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับนโยบายขององค์กร อาทิ
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บริ ษัท หลักทรั พย์ กรุ งศรี ฯ ดําเนินกิ จกรรมสังคมมุ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมของพนักงานผ่าน
รู ปแบบกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อปลูกฝั งจิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคม และแก่พนักงานทุกระดับ
อย่า งต่อ เนื่ อ ง “สัง คมจิ ต อาสา” จึง เป็ นเป้ าหมายในการตอบแทนสัง คม ยึด ถื อแนวทางในการ
สร้ างสรรค์กิจกรรมตามแบบอย่างที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ได้ ดําริ ไว้ “00 Schools
Financial Literacy Project”
ภายใต้ การบริหารจัดการและดูแลใส่ใจของคณะกรรมการบริ หาร ที่ใส่ใจดูแลและส่งเสริ มให้
พนัก งานทุก คนร่ วมปลูก ฝั ง ความเป็ นสัง คมจิ ตอาสาให้ แก่พ นักงานเพื่อ เป็ นส่วนหนึ่ง ของสัง คม
จิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ด้วยการให้ ตอ่ ไปอย่างไม่สิ ้นสุด

ทางวัดเขาโป่ งนก มีความประสงค์อยากให้ ทางกลุ่มอาสาบ้ านดินไทยไปช่วยกันสานต่อไป
ช่วยกันสร้ างกุฏิดิน เพื่อใช้ เป็ นกุฏิสําหรับจําวัด ดังนัน้ ในวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 61 จึงได้ เปิ ดรับสมัคร
อาสา สร้ างกุฏิดินขึ ้นเพื่อไปช่วยกันสร้ างกุฏิดินถวายวัดเขาโป่ งนก โดยงานนี ้อาสาที่ไปร่วมทุกท่านจะ
ได้ เ รี ย นรู้เ ทคนิคการทําบ้ านดิน เทคนิคการซ่อมแซมดูแลรักษาบ้ านดิน และร่วมกันทํ าบุญ สร้ าง
กุฏิดินร่วมกัน
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สํานัก สงฆ์ เ ขาโป่ งนก อ.สีคิ ว้ จ.นครราชสีม า เดิม เป็ นป่ าต้ น นํ า้ เสื่อ มโทรม ต่อ มาได้ มี
พระภิกษุไปดูแลเป็ นที่พกั สงฆ์ เขาโป่ งนก เพื่อเริ่มการฟื น้ ฟูป่า ปั จจุบันคณะสงฆ์ร่วมกับชาวบ้ านใน
พื ้นที่ ร่วมกันอนุรักษ์ ผืนป่ าต้ นนํ ้าไว้ เนื่องจากป่ าแห่งนี ้เป็ นป่ าสักและต้ นนํ ้าให้ เขื่อนลําตะคลอง ซึ่งใน
อดีตตื ้นเขินไม่สามารถเก็บกักนํ ้าได้ เหมือนแต่ก่อนจนเกิดปั ญหาขาดแคลนนํ ้า ทางคณะสงฆ์มีเจตนา
นําแนวพระราชดําริด้วยปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่ าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง จัดการระบบ
นํา้ และสร้ างศาลาอเนกประสงค์ดิน เพื่ อส่งเสริ มการบําเพ็ญสมณธรรมของพุท ธบริ ษั ทในการสืบ
พระศาสนาต่อไป และใช้ อบรมสัมมนาอเนกประสงค์ แบบพอเพียง เคีย งธรรม เน้ น ประโยชน์สูง
ประหยัดสุด อบรมเครื อข่ายกลุ่มอนุรักษ์ เขาโป่ งนกในการรักษาป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติดงั กล่าว
ทังดํ
้ ารงไว้ สืบไป

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับคณะผู้บริ หาร และพนักงานเป็ นประธาน
อุปถัมภ์ร่วมกัน
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ในการประชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2 เมื่ อ วัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2561 โดยมี
กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน เข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้ อมูลจาก
ฝ่ ายบริ หารแล้ วสรุ ป ได้ ว่า จากการประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ทฯ ในด้ า นต่า งๆ
5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯมีระบบ
การควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ ซึง่ รวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทําธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ ว
(รายละเอียดอยู่ใน เอกสารแนบ3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) สําหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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ในช่วงปี 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีการทํ ารายการกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

บมจ. ธนาคาร กรุงศรี
อยุธยา (“ธนาคาร”)
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 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.84 ของ
ทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
 นายซูดาร์ โก (แดน) ฮาร์ โซโน่
เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร
และเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ
 นางวรนุช เดชะไกศยะเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
 นางสาวกนกวรรณ
ศุภนันตฤกษ์ เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ จนถึงวันที่ 23
มีนาคม 2560 และเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคาร
 นายคาซูฮิโระ ซูโดะ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 18 เมษายน 2559
จนถึงวันที่ 30 เมษายน
2560 และเป็ นผู้บริ หารของ
ธนาคาร
 นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตรเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 23 มีนาคม 2560จนถึง
วันที่ 23 เมษายน 2561และ
เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร
 นายสุรธันว์ คงทนเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม
2560 จนถึงวันที่ 23

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ ารับ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์แก่ธนาคารโดยคิดค่า
นายหน้ าตามอัตราทีก่ ําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและบริ การรับ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การบริ หารกองทุนส่วน
บุคคลให้ แก่ธนาคารโดยคิดค่าบริ การ
ตามมูลค่าสุทธิของเงินกองทุน ซึง่
เป็ นพื ้นฐานเดียวกันกับการให้ บริการ
บริ หารกองทุนส่วนบุคคลสําหรับ
บุคคลทัว่ ไป
ดอกเบี ้ยรับ
บริ ษัทฯ มียอดเงินฝากกับธนาคารซึง่
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับเป็ นไปตามอัตราปกติ
ของลูกค้ าทัว่ ไปของธนาคาร
ค่าบริ การรับจากการให้ บริ การ
Professional Service
เป็ นค่าบริ การรับตามสัญญา
Professional Service Agreement
โดยบริ ษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเพือ่
ช่วยงานด้ านธุรกิจวานิชธนกิจให้ กบั
ธนาคารถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
โดยบริ ษัทฯได้ รับค่าบริ การในอัตรา
ต้ นทุนบวกมาร์ จิ ้น
ค่าธรรมเนียมจ่าย
เป็ นค่าธรรมเนียมธนาคารในการตัด
บัญชีอตั โนมัติ ค่าธรรมเนียมวงเงิน
INTRADAY และ EFFECT CHECK

1,531

-

6,000

12,020

24,466

19,533

-

374

2,917

2,786

เมษายน 2561
 นายพรสนอง ตู้จินดา เป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 23 เมษายน 2561
จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 และเป็ นผู้บริ หารของ
ธนาคาร
 นายวิธพล เจาะจิตต์ เป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
้ วนั ที่ 23 เมษายน
ตังแต่
2561
 นายสิทธิไชย มหาคุณเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
้ วนั ที่ 20 พฤศจิกายน
ตังแต่
2561

และค่าธรรมเนียมอื่นๆในการทํา
ธุรกรรมผ่านธนาคาร โดยบริ ษัทฯ
ชําระค่าธรรมเนียมจ่ายดังกล่าวใน
อัตราปกติที่ธนาคารคิดจากลูกค้ า
ทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมบริ การ Professional
Service
เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายตามสัญญา
Professional Service Agreement
โดยธนาคารจัดส่งพนักงานมาเป็ น
ผู้บริ หารด้ านบริ หารงานจัดการ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้ าน
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ และ
ช่วยเหลืองานด้ านทรัพยากรบุคคล
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ชําระ
ค่าธรรมเนียมบริ การในราคาตลาด
ค่าบริ การจ่ายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป็ นค่าบริ การจ่ายโดยธนาคารได้
ให้ บริ การด้ าน IT Service
(WebSeal) ซึง่ มีการพัฒนาระบบ
KSS Online (Single Sign-on) และ
ติดตังระบบที
้
่ธนาคาร และ MS
Office 365โดยบริ ษัทฯชําระ
ค่าธรรมเนียมบริ การในอัตราต้ นทุน
บวกมาร์ จิ ้น
ค่าธรรมเนียมแนะนําบัญชี
เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายสําหรับการ
แนะนําลูกค้ าของธนาคารมาเปิ ด
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมจ่าย
ดังกล่าวในอัตราทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่
ของธนาคารสาขาวิภาวดีรังสิตและ
สาขาในต่างจังหวัดจํานวน 6 สาขา
เพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานสาขา

14,302

11,017

75
3,198

4,847

2,052

2,262

2,448

2,164

ปริ มาณคงค้ าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินมัดจํา
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างรับ
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินอื่น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
 เกี่ยวข้ องกันโดยการมีผ้ ถู ือ
ประกอบด้ วย
หุ้นและ/หรื อกรรมการร่วมกัน
1. บลจ. กรุงศรี
และมีรายการ ระหว่างกัน
2. บจ. กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ
3. บจ. เคอาร์ แอนด์แอสโซ
ซิเอสท์
4. บจ. ซีเคเอสโฮลดิ ้ง
5. บจ. ซี.เค.อาร์
76 6. บจ. ซันไรส์ อิควิตี ้
7. บจ. เจเนอรัลคาร์ ด
เซอร์ วิส
8. บจ. ไซเบอร์ เวนเจอร์
9. บจ. จี แอลแอสเซทส์
10. บจ. ทุนรุ่งเรื อง
11. บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
12. บจ. บีบีทีวี แซท
เทลวิชนั่
13. บจ. บีบีทีวี โปรดัค
ชันส์
14. บจ. บีบีทีวี แอสเซต
เมเนจเมนท์
15. บจ.เค กรุ๊ป
16. บจ. บัตรกรุงศรี อยุธยา
17. บจ. มหากิจโฮลดิ ้ง
18. บมจ. ศรี อยุธยา เจน
เนอรัล ประกันภัย
19. บมจ. ศรี อยุธยา
แคปปิ ตอล

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ ารับ
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย
บจ. เคอาร์ แอนด์แอสโซซิเอสท์
บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
บจ. ซันไรส์ อิควิตี ้
บมจ. ลานนารี ซอร์ สเซส
บจ. บีบีทีวี โปรดัคชันส์
บจ. เคกรุ๊ป
บจ. จี แอล แอสเซทส์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
Mitsubishi UFJ Securities (HK)
Limited
Morgan Stanley & Co.
International Plc.
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริ การรับ
บลจ. กรุงศรี
รายได้ อื่น
บจ. บัตรกรุงศรี อยุธยา
Morgan Stanley & Co.
International Plc.
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
บลจ. กรุงศรี
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์ เนชัน่
แนล

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60
988,074
799,703
545
530
1,512
7,532
365
255
2,046
2,552

764

96

565
543
63
466
261
1,054
540
145

76
344
9
402
13
9
4
1

46

7

3,284
11

5,168
24

14,619

16,556

2

-

137

-

408

993

416

479

20. บจ. สตรองโฮลด์แอส
เซ็ทส์
21. บจ. รักษาความ
ปลอดภัย สยามเรี ยลตี ้
แอนด์เซอร์ วิส
22. บมจ. ลานนารี ซอร์ ส
เซส
23. บจ. เฟดเดอรัล เทร
เวิล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
24. Mitsubishi UFJ
Securities (HK)
Limited
25. Morgan Stanley &
Co. International
Plc.
26. MUFG Bank Ltd.
(เดิมชื่อ The Bank of
Tokyu – Mitsubishi
UFJ, Ltd.)

ค่าเบี ้ยประกันจ่าย
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย
ค่าเช่ารถยนต์
บจ. รักษาความปลอดภัย สยาม
เรี ยลตี ้แอนด์เซอร์ วิส
ค่าเช่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
ปริมาณคงค้ าง
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างรับ
บลจ. กรุงศรี
สินทรัพย์อื่น
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างจ่าย
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
บลจ. กรุงศรี
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย

ความเห็นของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้

27

31

3,682

3,638

24,017

24,264

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60
1,053

1,287

4,673

4,673

362
29

397
83
77
-

บริษัทฯ ให้ บริการด้ านการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กันของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ กําหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและยุตธิ รรม
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าธรรมเนียมจากการให้ บริ การบริ หารกองทุนส่วนบุคคลที่ได้ ว่าจ้ างและคิด
ค่าบริการกับธนาคารเป็ นรายไตรมาส โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละของวงเงินลงทุนและผลการดําเนินงาน
ของกองทุน ทังนี
้ ้การคิดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ ้นอยู่กับขนาดของเงินลงทุนของลูกค้ า ซึ่งเป็ น
มาตรฐานของอุต สาหกรรมสํ า หรั บ ลูก ค้ า กองทุน ส่ว นบุค คลทั่ว ไป คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าค่าธรรมเนียมให้ บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
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บริ ษัท ฯ ได้ รับค่าธรรมเนียมการเป็ นตัวแทนการขายหน่วยลงทุนจาก บลจ.กรุ ง ศรี โดย
ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับคิดเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย ซึง่ อัตราค่าธรรมเนียมที่บริ ษัท ฯ
ได้ รับอยู่บนพื ้นฐานเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับจากบลจ.อื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็น
ว่าค่าธรรมเนียมให้ บริการตัวแทนการขายหน่วยลงทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าบริ การจากการให้ บริ การตามสัญญา Professional Service Agreement
โดยบริ ษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเพื่อช่วยงานด้ านธุรกิจวานิชธนกิจ (จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ค่าบริการที่ได้ รับคิดตามต้ นทุนที่บริ ษัทฯ จ่ายจริ งบวกมาร์ จิ ้น ( Cost plus margin) โดยอัตรามาร์ จิ ้น
สําหรับค่าบริการที่บริษัทฯ ได้ รับนันเป็
้ นไปตามนโยบายของกลุ่มธนาคาร เรื่ อง การทํารายการที่เกี่ยว
โยงระหว่างธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับธนาคาร ซึ่งสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าค่าบริ การรับ Professional
Services ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
เป็ นปกติทางธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ โดยสํ าหรั บรายการระหว่า งกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ นัน้ แบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภท ได้ แก่ รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว โดยมี
ขันตอนการอนุ
้
มตั ริ ายการระหว่างกันดังนี ้

รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติและต่อเนื่องคือรายการที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการค้ าเป็ น
ปกติอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัท ฯ จะกํ าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิ บัติสํ าหรั บรายการ
ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
และเป็ นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ และถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
ปฏิบตั งิ านของธนาคาร กรุงศรี อยุธยา (บริ ษัทใหญ่) เรื่ อง การทํารายการระหว่างธนาคาร หรื อบริ ษัท
ย่อย /บริ ษัทร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะมีการพิจารณาและอนุมตั ิรายการโดยผู้มีอํานาจและ
ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
ทราบ ตามประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่ทํารายการระหว่างกัน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุป
รายการเสนอต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายเดือน
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้ ผ้ ชู ํานวญการพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน หรื อสํานักงานกฎหมาย เป็ นต้ น ที่เป็ นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งให้
ความเห็นในกรณีที่มีรายการพิเศษที่จําเป็ นต้ องให้ ผ้ ชู ํานาญการดู และผ่านให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวเพื่ออนุมตั แิ ละรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
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