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บทน า 
ICM Capital Limited (“ICM” หรือ “Firm”) ซึง่ได้รับอนุญาตในประเทศอังกฤษ (“สหราชอาณาจักรฯ”) 
โดยหน่วยงานก ากับดูแลทางการเงนิภายใต้ FRN 520965 ได้ด าเนินการกระบวนประเมินความเพียงพอของเงินทุนภายใต้ 
(ICAAP) ตามขอ้ก าหนด ของ Basel III ประกาศใช้ภายใต้ข้อก าหนดเงินทุน IV และขอ้ก าหนดเงนิกองทนุ (กฎเกณฑ)์ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2014. 

การปฏิบัตติามกฎและกระบวนการโดยมีสามขัน้ตอนหลักดังนี้: 

• กฏข้อท่ี 1   ก าหนดความต้องการเงินทุนขัน้ตา่ของบริษัท จะต้องพบกับความเส่ียงด้านเครดิตของ     
ตลาดและการด าเนนิงาน 

• กฏข้อท่ี 2 เป็นกระบวนการท่ีทางบริษัท ว่าควรมีเงนิทุนเพิ่มเติมส าหรับความเส่ียงท่ีไม่ครอบคลุมใน กฏข้อท่ี 1 
(ก าหนดผ่านกระบวนการ ICAAP) และท่ี FCA ในการตอบสนองต่อ ICAAP สามารถส่ัง  
ให้ทางบริษัทถือเงินทุนเพ่ิมเติมภายใต้ค าแนะน าการลงทุนส่วนบุคคล (ICG) 

• กฏข้อท่ี 3 เปน็ส่วนท่ีเกี่ยวกบัวินัยของตลาดท่ีก าหนดให้ ทางบริษัทต้องเปิดเผยรายละเอียดความ  เส่ียงเงนิทุน 
รวมถึงการบรหิารความเส่ียงและการปฏิบัตติามประมวลกฎหมายค่าตอบแทน 

 

IFPRU 11 ข้อก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยรายงานกฏข้อท่ี 3 
นี้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังหมดท่ีจ าเป็นภายใต้ IFPRU 11 
ยกเว้นกรณีการเปิดเผยเฉพาะนัน้ไม่สามารถใช้งานได้ถือว่าไม่ส าคัญหรือเป็นข้อมูลท่ีเป็นกรรมสิทธิห์รอืเป็นความลับ 

การเปิดเผยด้านสื่อ 

ICM จะท าการเปิดเผยข้อมูลในกฏข้อท่ี 3 เปน็ประจ าทุกปี  

การเปิดเผยจะอยู่ในเว็บไซต์ ICM Capital - www.icmcapital.co.uk และเผยแพร่ใหต้รงกับงบการเงนิประจ าป ี

ICM จะอัปเดตการเปิดเผยกฏข้อท่ี 3 บ่อยกวา่ทุกปี 
หากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค านวณข้อก าหนดด้านเงนิกองทุน 

 

3



 
 

แถลงการณ์ ฉบับที่ 3
หากคุณมีปัญหากรุณาติดต่อ clientservice@ICMCapital.co.uk 

 

 
 

 

ไดร้ับอนุญาตและควบคุมโดย หมายเลขทะเบียน: 

ทีอ่ยูท่ีล่งทะเบยีน: สหราชอาณาจักร 

 

ภาพรวมองค์กร 
ICM ก่อตั้งขึ้นในฐานะนายหน้าของการซื้อขาย forex 
ผู้เชีย่วชาญท่ีช่วยให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้ามืออาชีพสามารถเปิดบัญชซีื้อขายผา่นแพลตฟอร์มของ ICM 
โดยขอบเขตรูปแบบบริษัท IFPRU €730,000 (ดูรายละเอียดได้ใน IFPRU 1.1.8 ของคู่มือ FCA)’ 

ICM ปฏิบัติตามกรอบบรหิารความเสีย่ง ท่ีมีโครงสร้างโดยผ่านการพิจารณา 
รวมถึงมีการก าหนดขัน้ตอนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติตามวิธีการอยา่งเป็นระบบ 
ซึ่งผู้บรหิารระดับสูงได้ด าเนนิการน าไปสู่การรเิริ่มดูแลการจัดการความเส่ียง 

ผู้บริหารระดับสูงของ ICM เคยมีประสบการณ์การซื้อขาย Forex และ CFD ออนไลนม์าก่อน 
ผูบ้ริหารระดับสูงได้รับทราบถึงความผิดชอบเฉพาะเรื่องความเสี่ยงและอนุมัตนิโยบายการจัดการความเส่ียงที่บรษัิทด าเนนิ
การ โดยเปน็เปา้หมายของนโยบายท่ีควรมีระบบและการควบคุมท่ีเพียงพอ 
ซึ่งมีสัดส่วนและเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจในการระบุจัดการจัดการติดตามและรายงานความเส่ียงที่ธรุกิจอาจตอ้งเผชิญอย่างเพยีง
พอ 

การเปิดเผยข้อมูล Pillar 3 
นี้แสดงให้เห็นวา่ทางบริษัทมีเงนิทุนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านเงนิทุนและความต้องการเงนิทุนของบริษั
ท แม้ภายใต้สถานการณ์ท่ีเนน้ ว่า ICM ไม่ได้เปน็ผู้ปกครองและผู้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อรายงานท่ีจัดท าขึน้เปน็รายบุคคลนี้ 

การก ากับดูแลเชงิธุรกิจ 
กรรมการของบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ทางธรุกิจและความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
อีกท้ังออกแบบและด าเนนิการตามกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีตระหนักถึงผลกระทบทางธรุกิจท่ีเผชิญอยู่ 
ทางกรรมการของบริษัทได้ก าหนดนโยบายความเส่ียงเหล่านัน้ท่ีอาจจะบรรเทาและประเมินอยา่งต่อเนื่อง 
รวมถึงควบคุมและขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการจัดการความเส่ียงเหล่านัน้ กรรมการของ 
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีการพบปะกนัเปน็ประจ า อกีท้ังพิจารณาและคาดการณ์ผลก าไร สภาพคล่อง เงินกองทุน 
การวางแผนธรุกิจและการจดัการความเส่ียง  

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบและด าเนนิการดูแลและบริหารความเส่ียง 
รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสอดคล้องด้านการเงินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบดังนี้: 
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• ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพ่ือให้ม่ันใจในการจัดการธรุกิจและความเส่ียงของบริษัท 
อย่างเปน็ระเบียบและรอบคอบโดยจัดให้มีการหารอือยา่งต่อเนื่องกับหวัหน้าฝา่ยการเงนิและหัวหนา้ฝ่ายก ากับ 
ดูแลและปฏิบัติตามค าแนะน าของพวกเขา 

• ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพ่ือให้ม่ันใจในการจัดการธรุกิจและความเส่ียงของ      
บริษัทอยา่งเปน็ระบบ และดูแลโดยมีการหารือและพิจารณาอยา่งตอ่เนื่องกับหัวหนา้ฝ่ายการเงนิ     
และหัวหน้าฝา่ยก ากับดูแล นอกจากนีย้ังปฏิบัตติามค าแนะน าอย่างเข้มงวด 

 

คณะกรรมการยังด าเนินการรับผิดชอบในการก าหนดถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ICM 
เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังเพ่ือติดตามกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการระบุประเมินจัดการและรายงานความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีของบริษัท 

คณะกรรมการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการ คือเพื่อช่วยคณะกรรมการในการก ากับดูแลความเส่ียงภายในบริษัท 
โดยมุ่งเน้นเฉพาะในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คณะกรรมการจะด าเนินการพิจารณาต่อสถานะความเสีย่งในทุกๆเดือน 
รวมถึงดูแลประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสีย่งในบริษัท  

ในการตรวจสอบความเส่ียง เพื่อให้แนใ่จว่ามีการประเมินจะด าเนนิการเชงิกลยุทธ์และการท าธุรกรรมท่ีส าคัญ 
รวมถึงยังท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่าการบรหิารความเส่ียงได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม 

ฟังก์ชั่นการเงิน 

หัวหนา้ฝ่ายทางการเงินร่วมกับคณะกรรมการจัดท าประมาณการทางการเงนิท่ีเกี่ยวข้อง ในอีก 3-5 
ปีข้างหน้าโดยผู้บรหิารระดับสูงของบริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการก าหนดกลยุทธเ์ชิงอนาคต 
ซึ่งจะก าหนดงบประมาณท่ีจ าเปน็ / ความต้องการเงนิทุน 

โดยการใช้จุดเริ่มต้นในงบดุลของบริษัท 
รวมถึงบัญชีก าไรและขาดทุนหัวหน้าฝ่ายการเงินท่ีได้เพิม่ความต้องการเงนิทุนส าหรบัเสาหลัก 1 และเสา 2 
สร้างสถานการณ์พื้นฐานส าหรับอกี 3-5 ปขี้างหน้า 
จากนัน้สถานการณ์จ าลองหลักจะเนน้ไปท่ีการระบุว่าบรษัิทจะมีเงินทุนเพยีงพอท่ีจะรองรับเหตกุารณ์ / 
สถานการณ์ได้หรือไม่  
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การบรหิารความเสีย่ง 
การบรหิารความเสีย่งมีการควบคุมอยู่ตลอดโดย ICM โดยมีการจัดการความเส่ียงโดยรวม 
และมีกลยุทธ์การบรหิารความเส่ียง ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและเผยแพรธุ่รกิจอย่างเหมาะสม 
บริษัทมีโครงสรา้งการก ากับดูแลในรูปแบบองค์กร เพ่ือให้ม่ันใจว่า การก ากับดูแลความเสี่ยงและการด าเนนิการท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้รับการจัดการด้วยความถูกต้องในระดับองค์กร ตามระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเส่ียงที่จะเกิดขึน้  

กรอบการบริหารความเสีย่งของ ICM ได้ระบุความเสีย่งดา้นตา่งๆ ไว้ตามหัวขอ้ดังต่อไปนี้: 

1. ความเสี่ยงดา้นตลาด; 

2. ความเสี่ยงดา้นเครดิต; 

3. ความเสี่ยงดา้นการด าเนนิงาน; 

4. ความเสี่ยงดา้นธุรกิจ; 

 

ความเสี่ยงดา้นอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากนี้ จะระบุอยู่ใน ICAAP ของบริษัท 

ความเสี่ยงแต่ละประเภทจะถูกวิเคราะห์, ประเมินปัจจยัในการบรรเทาและระบุการควบคุมท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน 
ความเสี่ยงในแต่ละหมวดหมู่จะได้รับการจัดอันดับตามผลกระทบและความน่าจะเปน็และจัดอันดับความเสีย่ง 
การปฎิบัตเิหล่านี้จะถูกท าโดยคณะกรรมการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม เพื่อปกป้อง ICM 
และลูกค้าด้วยประโยชน์สูงสดุ 

กรอบการบริหารความเสีย่งจะมีการปรับปรุงอยา่งสม่าเสมอและมีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ 
ซึ่งบริษัทจะให้ความส าคัญกับความเส่ียงนั้นเป็นพิเศษโดยจัดอันดับในระดับ “สูง” 
กรอบการบริหารความเสีย่งถูกใช้เพื่อเปน็การระบุความเส่ียงที่จะต้องพิจารณาใน ICAAP 

ความเสีย่งด้านตลาด 

ความเสี่ยงดา้นตลาดคือ 
ช่องโหวข่องบริษัทจากการเคล่ือนไหวของมูลค่าเครื่องมือทางการเงนิท่ีถือโดยตนเองหรอืจากลูกค้า ซึ่ง ICM 
มีความเส่ียงในการซื้อขายจากสถานะลูกค้าท่ีไม่ได้มีการป้องกันความเส่ียง หรือเพ่ิมความเส่ียง 
ท าให้มีผลต้องถูกตรวจสอบและจัดการแบบไดนามิก ดังนั้นเม่ือ ICM เปิดสถานะป้องกันความเสีย่ง 
บริษัทจะไม่เผชิญกับความเส่ียงด้านตลาดเนื่องจากค าส่ังซื้อขายจะถูกจับคู่ 
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ความเสีย่งด้านเครดิต 

ด้านเครดิตคือ ความเสีย่งที่ลูกค้าและคู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถจา่ยเงนิให้กับบรษัิทได้ 
ซึ่งความเส่ียงนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของคุ่สัญญาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือในบริษัท สินทรัพย์ทางการเงนิ 
และลูกหนี้อื่นๆ ซึง่จะได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานเปน็รายเดือน 

ความเสีย่งด้านการด าเนนิการ 

ความเสี่ยงดา้นการด าเนนิการคือ ความเสี่ยงของการสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบ 
หรอืจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ 
ดังนั้นความเส่ียงด้านการด าเนินการจึงครอบคลุมความเส่ียงในวงกว้างและความเส่ียงท่ีหลากหลายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมไปถึง: 
การสูญเสียพนักงานคนส าคัญ; ความล้มเหลวของระบบไอที การสูญเสียขอ้มูล ความล้มเหลวด้านโทรคมนาคม 
การสูญเสียพลังงาน ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของกระบวนการทางธรุกิจท่ีส าคัญ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออื่น ๆ 

ความเสี่ยงดา้นการด าเนนิการจะได้รับการระบุ บรรเทา และ/หรือการจัดการท่ี ICM โดยบุคลากรระดับอาวุโส 
ผู้ซึ่งเปน็คนแจ้งเตือนถึงความเส่ียงที่ต้องเผชิญกับในขอบเขตธุรกจิท่ีพวกเขาต้องรับผิดชอบ เชน่ การซื้อขาย 
การด าเนินการ การเงิน การก ากับดูแล และอื่นๆ 

ความเสีย่งด้านธุรกิจ 

ICM ด าเนินงานในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรง มีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว 
และกรอบการก ากับดูแลท่ีมีการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 
ดังนั้นความล้มเหลวในการปรับธุรกิจให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของตลาด ความต้องการของลกูค้า หรือวิธีท่ีตลาด OTC 
และผู้เข้าร่วมถูกควบคุมนั้น มีความเส่ียงในระยะยาวอยา่งมีนัยยะส าคัญ 

กลยุทธ์หลักของ ICM ส าหรบัการจัดการและการบรรเทาความเสีย่งตา่งๆ นี้ คือ 
การพัฒนาความสามารถในการเปน็นายหน้าทางอเิล็กทรอนกิส์อยา่งตอ่เนื่อง การบรหิารความสัมพันธก์ับลูกค้าอย่างฉับไว 
และติดตามการปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังหมดท่ีมีผลต่อการด าเนนิงานของตลาด OTC. 

ความเหมาะสมของเงินทุนและบทสรุป 
ICM มีภาระหน้าท่ีด้านกฎระเบียบเพื่อให้แนใ่จว่า จะรักษาทรัพยากรทางการเงินโดยรวม 
รวมไปถึงแหล่งเงินทุนและการรักษาสภาพคล่อง ท่ีซึ่งต้องเพียงพอท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
จะไม่มีความเสี่ยงที่มีนยัยะส าคัญ ท่ีไม่สามารถช าระหนี้สินได้เม่ือถึงก าหนดช าระ 

จากรายงาน COREP ของ ICM ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2019 (แถวท่ี 1) และการประเมินความเส่ียงของที่อยูใ่นแถวท่ี 2 
ท่ีอยู่ภายใน ICAAP ของบริษัท โปรดหาข้อมูลสรุปเกี่ยวกบัสถานะเงินทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้ : 
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วันที่ 31 ธันวาคม 2019       £ (ปอนด์) 
แหล่งเงินทุน 
ระดับช้ันท่ี 1: 
ทุนหุ้นสามัญ       1,099,713 
เงินทุนส ารอง       3,117,204 
        ------------- 
ระดับช้ันท่ี 1 เงินทุน       4,216,917 
ระดับช้ันท่ี 2 เงินทุน       - 
ระดับช้ันท่ี 3 เงินทุน       - 
 
หัก จาก ระดับช้ันท่ี 1      (167,413) 
        ------------- 
เงินทุนคงเหลือทั้งหมด       4,049,504 
 
เงินทุนที่ต้องการ 
 
ระดับช้ันท่ี 1       1,881,658   
ระดับช้ันท่ี 2        1,505,326 
        ------------- 
เงินทุนท้ังหมดท่ีต้องการ       3,386,984 
        ------------- 
ก าไร/(ขาดทุน)       662,520 
         ======== 

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน 
ICM อยู่ภายใตข้้อก าหนดท่ีรอบคอบภายใต้แหล่งที่มาของ IFPRU และด้วยเหตนุี้ทาง ICM 
จะต้องอยู่ภายใตห้ลักเกณฑค่์าตอบแทน ("หลักเกณฑ์") ท่ีรวมอยู่ใน SYSC 19A นอกจากนีใ้นฐานะบริษัทการลงทนุของ 
MiFID ทาง ICM ยังถูกบังคับใหร้ับค่าตอบแทน MiFID ภายใต้ SYSC 19F ของคู่มือ FCA 
โดยมีหลักเกณฑ์การใช้งานตามสัดส่วนโดยขึน้อยู่กับว่าบริษัทท่ีอยู่ภายใตร้ะดับ "สามขั้น" ซึ่ง ICM อยู่ใน 
'สัดส่วนระดับขัน้ท่ีสาม' 

จรรยาบรรณหลักนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางบริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนท่ีเนน้ความเส่ียง 
ซึ่งสอดคล้องกับและส่งเสริมการบรหิารความเสีย่งที่มีประสิทธิภาพและไม่เปิดเผยใหพ้วกเขามีความเสีย่งมากเกนิไป 
อีกท้ังขยายไปตามข้อก าหนดท่ัวไปขององค์กรของ SYSC 4.1.1 หากนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท 
อีกท้ังไม่สอดคล้องกับการบรหิารความเส่ียงท่ีมีประสิทธภิาพ FCA 
เชื่อวา่เปน็ไปได้วา่พนกังานจะมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติในวธิีท่ีอาจบ่อนท าลายความเสีย่งที่มีประสิทธิภาพ 
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MiFID II ก าหนดให้ทาง ICM ไม่จ่ายค่าตอบแทนหรือประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานในลักษณะท่ีขัดแย้งกบัหนา้ท่ี 
การปฏิบัตหิน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางบริษัทจะต้องไม่จัดการโดยวิธีตอบแทนเป้าหมายด้านการขายหรืออื่นๆ 
ท่ีสามารถสรา้งแรงจูงใจให้พนักงาน การแนะน าเครื่องมือทางการเงนิ โดยเฉพาะให้กบัลูกค้ารายยอ่ย 
เม่ือทางบริษัทสามารถน าเสนอเครื่องมือทางการเงนิท่ีแตกต่างกนัซึง่จะดีกว่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ค าว่า "ค่าตอบแทน" ครอบคลุมรูปแบบของค่าตอบแทนใดๆ 
รวมถึงเงนิเดือนผลประโยชน์บ าเหน็จบ านาญและผลประโยชน์อื่นๆ 

จรรยาบรรณหลักนี้ตั้งอยู่บนหลักการ 12 ข้อ (ซึ่งสามารถพบได้ใน SYSC 19A.3.7R ถึง SYSC 19A.3.51R) แม้ว่า FCA 
จะใช้วิธีการแบบสัดส่วนในการใชห้ลักปฏิบัติ แต่หลักการท้ังหมดนัน้จะไม่เกี่ยวขอ้งกับ ICM โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลักการท่ี 7 
('การแทรกแซงของรัฐบาลท่ีเป็นเอกเทศ') ไม่เกี่ยวข้องกบั ICM หรือบริษัทท่ีมีการควบคุมส่วนใหญ่ 
อีกท้ังนอกจากนี้องค์ประกอบบางอยา่งของหลักการท่ี 12 ('โครงสรา้งค่าตอบแทน') จะถูกยกเลิกการใช้งานส าหรบั ICM 

ข้อกฏเกณฑ์บางข้อมีผลบังคับใช้ท่ัวท้ังบริษัท โดยท่ัวไปหลักปฏิบัตินั้นใช้กับ 'ค่าตอบแทนพนักงาน' 
หลังประกอบด้วยหมวดหมู่ของพนักงาน 
รวมถึงผู้บรหิารระดับสูงผู้รับความเส่ียงพนักงานมีส่วนร่วมในฟังกช์ั่นการควบคุมและพนักงานท่ีได้รับค่าตอบแทนรวม 
ท่ีจะน าพวกเขาเขา้ไปในวงเล็บค่าตอบแทนเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงและผู้รับความเสี่ยง รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ICM ด าเนินการไม่เปิดเผยขอ้มูลของพนกังาน 
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและด าเนนิการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แนใ่จว่าพนักงานดังกล่าวเขา้ใจผลกระทบตาม SYSC 
19A.3.5 

บริษัทท้ังหมดท่ีอยูภ่ายใตห้ลักจรรยาบรรณและท่ีดูแลเว็บไซต์ โดยอธิบายในเว็บไซตน์ั้นว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
(SYSC 19A.3.12A).  

หลักเกณฑ์พนักงาน & ค่าตอบแทน  

จรรยาบรรณพนักงานคือ มีกรรมการจ านวนสามคนและหัวหนา้ฝ่ายก ากับดูแล 
รวมถึงหัวหน้าฝา่ยจัดการและหัวหนา้ฝ่ายการเงนิ ตารางด้านล่างดังต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนรวมต่อปี โดยส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2019 

รวมท้ังหมด £ รวมจ านวนพนักงานท้ังหมด 

รหัสหนักงาน 
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