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บทนํา 

ICM Capital Limited (“ICM” หรอื “Firm”) ซึง่ไดร้บัอนุญาตในประเทศองักฤษ (“สหราชอาณาจกัรฯ”) โดยหน่วยงานกํากบัดูแลทางการเงนิภายใต ้FRN 520965 

ไดด้ําเนินการกระบวนประเมนิความเพยีงพอของเงนิทุนภายใต ้(ICAAP) ตามขอ้กําหนด ของ Basel III ประกาศใชภ้ายใตข้อ้กําหนดเงนิทุน IV และขอ้กาํหนดเงนิกองทุน 

(กฎเกณฑ)์ ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2014. 

การปฏบิตัติามกฎและกระบวนการโดยมสีามขัน้ตอนหลกัดงัน้ี: 

• กฏขอ้ที ่1   กําหนดความตอ้งการเงนิทุนขัน้ต่ําของบรษิทั จะตอ้งพบกบัความเสีย่งดา้นเครดติของ     ตลาดและการดําเนินงาน 

• กฏขอ้ที ่2 เป็นกระบวนการทีท่างบรษิทั ว่าควรมเีงนิทุนเพิม่เตมิสาํหรบัความเสีย่งทีไ่ม่ครอบคลมุใน กฏขอ้ที ่1 (กําหนดผ่านกระบวนการ ICAAP) และที ่FCA 

ในการตอบสนองต่อ ICAAP สามารถสัง่  ใหท้างบรษิทัถอืเงนิทุนเพิม่เตมิภายใตค้าํแนะนําการลงทุนส่วนบุคคล (ICG) 

• กฏขอ้ที ่3 เป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัวนัิยของตลาดทีก่ําหนดให ้ทางบรษิทัตอ้งเปิดเผยรายละเอยีดความ  เสีย่งเงนิทุน 

รวมถงึการบรหิารความเสีย่งและการปฏบิตัติามประมวลกฎหมายค่าตอบแทน 

 

IFPRU 11 ขอ้กําหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู โดยรายงานกฏขอ้ที ่3 น้ีมกีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมดทีจํ่าเป็นภายใต ้IFPRU 11 

ยกเวน้กรณกีารเปิดเผยเฉพาะนัน้ไม่สามารถใชง้านไดถ้อืว่าไมส่าํคญัหรอืเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิห์รอืเป็นความลบั 

การเปิดเผยด้านส่ือ 

ICM จะทําการเปิดเผยขอ้มลูในกฏขอ้ที ่3 เป็นประจําทุกปี  

การเปิดเผยจะอยู่ในเวบ็ไซต์ ICM Capital - www.icmcapital.co.uk และเผยแพรใ่หต้รงกบังบการเงนิประจําปี 

ICM จะอปัเดตการเปิดเผยกฏขอ้ที ่3 บ่อยกว่าทุกปี หากมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบธุรกจิอยา่งมนัียสาํคญัซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการคํานวณขอ้กําหนดดา้นเงนิกองทุน 

ภาพรวมองคก์ร 

ICM ก่อตัง้ขึน้ในฐานะนายหน้าของการซือ้ขาย forex ผูเ้ชีย่วชาญทีช่่วยใหล้กูคา้รายย่อยและลกูคา้มอือาชพีสามารถเปิดบญัชซีื้อขายผ่านแพลตฟอรม์ของ ICM 

โดยขอบเขตรูปแบบบรษิทั IFPRU €730,000 (ดูรายละเอยีดไดใ้น IFPRU 1.1.8 ของคู่มอื FCA)’ 

ICM ปฏบิตัติามกรอบบรหิารความเสีย่ง ทีม่โีครงสรา้งโดยผ่านการพจิารณา รวมถงึมกีารกาํหนดขัน้ตอนทีเ่หมาะสมและปฏบิตัติามวธิกีารอยา่งเป็นระบบ 

ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูไดด้าํเนินการนําไปสูก่ารรเิริม่ดแูลการจดัการความเสีย่ง 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของ ICM เคยมปีระสบการณ์การซื้อขาย Forex และ CFD ออนไลน์มาก่อน 

ผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัทราบถงึความผดิชอบเฉพาะเรื่องความเสีย่งและอนุมตันิโยบายการจดัการความเสีย่งทีบ่รษิทัดาํเนินการ 
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โดยเป็นเป้าหมายของนโยบายทีค่วรมรีะบบและการควบคมุทีเ่พยีงพอ 

ซึง่มสีดัสว่นและเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิในการระบุจดัการจดัการตดิตามและรายงานความเสีย่งทีธุ่รกจิอาจตอ้งเผชญิอยา่งเพยีงพอ 

การเปิดเผยขอ้มลู Pillar 3 น้ีแสดงใหเ้หน็ว่าทางบรษิทัมเีงนิทุนเพยีงพอสาํหรบัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นเงนิทุนและความตอ้งการเงนิทุนของบรษิทั 

แมภ้ายใตส้ถานการณ์ทีเ่น้น ว่า ICM ไมไ่ดเ้ป็นผูป้กครองและผูเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อรายงานทีจ่ดัทําขึน้เป็นรายบุคคลน้ี 

การกาํกบัดแูลเชิงธรุกิจ 

กรรมการของบรษิทัไดก้ําหนดกลยุทธท์างธุรกจิและความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

อกีทัง้ออกแบบและดาํเนินการตามกรอบการบรหิารความเสีย่งทีต่ระหนักถงึผลกระทบทางธุรกจิทีเ่ผชญิอยู่ 

ทางกรรมการของบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายความเสีย่งเหล่านัน้ทีอ่าจจะบรรเทาและประเมนิอยา่งต่อเน่ือง รวมถงึควบคุมและขัน้ตอนทีจํ่าเป็นในการจดัการความเสีย่งเหลา่นัน้ 

กรรมการของ บรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารพบปะกนัเป็นประจํา อกีทัง้พจิารณาและคาดการณ์ผลกําไร สภาพคล่อง เงนิกองทุน การวางแผนธุรกจิและการจดัการความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบและดําเนินการดูแลและบรหิารความเสีย่ง รวมถงึปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีส่อดคลอ้งดา้นการเงนิและอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะกรรมการไดด้ําเนินการตรวจสอบดงัน้ี: 

• ระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจในการจดัการธุรกจิและความเสีย่งของบรษิทั 

อย่างเป็นระเบยีบและรอบคอบโดยจดัใหม้กีารหารอือย่างต่อเน่ืองกบัหวัหน้าฝ่ายการเงนิและหวัหน้าฝ่ายกาํกบั 

ดูแลและปฏบิตัติามคําแนะนําของพวกเขา 

• ระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจในการจดัการธุรกจิและความเสีย่งของ      บรษิทัอย่างเป็นระบบ 

และดูแลโดยมกีารหารอืและพจิารณาอยา่งต่อเน่ืองกบัหวัหน้าฝ่ายการเงนิ     และหวัหน้าฝ่ายกํากบัดูแล นอกจากน้ียงัปฏบิตัติามคําแนะนําอย่างเขม้งวด 

 

คณะกรรมการยงัดําเนินการรบัผดิชอบในการกําหนดถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้อง ICM เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

อกีทัง้เพื่อตดิตามกระบวนการอย่างต่อเน่ืองในการระบปุระเมนิจดัการและรายงานความเสีย่งทีส่าํคญัทีข่องบรษิทั 

คณะกรรมการความเส่ียง 

วตัถุประสงคห์ลกัของคณะกรรมการ คอืเพื่อช่วยคณะกรรมการในการกํากบัดแูลความเสีย่งภายในบรษิทั โดยมุง่เน้นเฉพาะในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

คณะกรรมการจะดําเนินการพจิารณาต่อสถานะความเสีย่งในทุกๆเดอืน รวมถงึดแูลประสทิธผิลของกรอบการบรหิารความเสีย่งในบรษิทั  

ในการตรวจสอบความเสีย่ง เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารประเมนิจะดาํเนินการเชงิกลยุทธแ์ละการทําธุรกรรมทีส่าํคญั รวมถงึยงัทํางานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการพจิารณาอย่างเหมาะสม 

ฟังกช์ัน่การเงิน 
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หวัหน้าฝ่ายทางการเงนิรว่มกบัคณะกรรมการจดัทําประมาณการทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ในอกี 3 

ปีขา้งหน้าโดยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจะใหค้วามช่วยเหลอืในการกาํหนดกลยทุธเ์ชงิอนาคต ซึง่จะกําหนดงบประมาณทีจํ่าเป็น / ความตอ้งการเงนิทุน 

โดยการใชจุ้ดเริม่ตน้ในงบดลุของบรษิทั รวมถงึบญัชกีําไรและขาดทุนหวัหน้าฝ่ายการเงนิทีไ่ดเ้พิม่ความตอ้งการเงนิทุนสาํหรบัเสาหลกั 1 และเสา 2 

สรา้งสถานการณ์พืน้ฐานสาํหรบัอกี 3 ปีขา้งหน้า จากนัน้สถานการณ์จําลองหลกัจะเน้นไปทีก่ารระบุวา่บรษิทัจะมเีงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะรองรบัเหตุการณ์ / สถานการณ์ไดห้รอืไม่  

การบริหารความเส่ียง 

การบรหิารความเสีย่งมกีารควบคุมอยู่ตลอดโดย ICM โดยมกีารจดัการความเสีย่งโดยรวม และมกีลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่ง 

ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการและเผยแพร่ธุรกจิอย่างเหมาะสม บรษิทัมโีครงสรา้งการกาํกบัดูแลในรปูแบบองคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 

การกาํกบัดแูลความเสีย่งและการดําเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัการจดัการดว้ยความถูกตอ้งในระดบัองคก์ร ตามระดบัความเสีย่งและผลกระทบของความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้  

กรอบการบรหิารความเสีย่งของ ICM ไดร้ะบุความเสีย่งดา้นต่างๆ ไวต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี: 

1. ความเสีย่งดา้นตลาด; 

2. ความเสีย่งดา้นเครดติ; 

3. ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน; 

4. ความเสีย่งดา้นธุรกจิ; 

 

ความเสีย่งดา้นอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากน้ี จะระบุอยู่ใน ICAAP ของบรษิทั 

ความเสีย่งแต่ละประเภทจะถูกวเิคราะห,์ ประเมนิปัจจยัในการบรรเทาและระบุการควบคมุทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั 

ความเสีย่งในแต่ละหมวดหมู่จะไดร้บัการจดัอนัดบัตามผลกระทบและความน่าจะเป็นและจดัอนัดบัความเสีย่ง 

การปฎบิตัเิหล่าน้ีจะถูกทําโดยคณะกรรมการเพื่อจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสม เพื่อปกป้อง ICM และลูกคา้ดว้ยประโยชน์สงูสุด 

กรอบการบรหิารความเสีย่งจะมกีารปรบัปรุงอยา่งสมํ่าเสมอและมกีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการ 

ซึง่บรษิทัจะใหค้วามสาํคญักบัความเสีย่งนัน้เป็นพเิศษโดยจดัอนัดบัในระดบั “สงู” กรอบการบรหิารความเสีย่งถูกใชเ้พื่อเป็นการระบคุวามเสีย่งทีจ่ะตอ้งพจิารณาใน ICAAP 

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเสีย่งดา้นตลาดคอื ช่องโหว่ของบรษิทัจากการเคลื่อนไหวของมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิทีถ่อืโดยตนเองหรอืจากลกูคา้ ซึง่ ICM 

มคีวามเสีย่งในการซื้อขายจากสถานะลกูคา้ทีไ่ม่ไดม้กีารป้องกนัความเสีย่ง หรอืเพิม่ความเสีย่ง ทําใหม้ผีลตอ้งถูกตรวจสอบและจดัการแบบไดนามกิ ดงันัน้เมื่อ ICM 

เปิดสถานะป้องกนัความเสีย่ง บรษิทัจะไม่เผชญิกบัความเสีย่งดา้นตลาดเน่ืองจากคําสัง่ซื้อขายจะถูกจบัคู ่

ความเส่ียงด้านเครดิต 

ดา้นเครดติคอื ความเสีย่งทีลู่กคา้และคู่สญัญาของบรษิทัไมส่ามารถจ่ายเงนิใหก้บับรษิทัได ้
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ซึง่ความเสีย่งน้ีเกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งของคุ่สญัญาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัยอดคงเหลอืในบรษิทั สนิทรพัยท์างการเงนิ และลูกหน้ีอื่นๆ 

ซึง่จะไดร้บัการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรษิทั และมกีารรายงานเป็นรายเดอืน 

ความเส่ียงด้านการดาํเนินการ 

ความเสีย่งดา้นการดาํเนินการคอื ความเสีย่งของการสญูเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการภายใน บคุลากร และระบบ หรอืจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ 

ดงันัน้ความเสีย่งดา้นการดาํเนินการจงึครอบคลมุความเสีย่งในวงกวา้งและความเสีย่งทีห่ลากหลายทีอ่าจเกดิขึน้ รวมไปถงึ: การสญูเสยีพนักงานคนสาํคญั; 

ความลม้เหลวของระบบไอท ีการสญูเสยีขอ้มลู ความลม้เหลวดา้นโทรคมนาคม การสญูเสยีพลงังาน ความลม้เหลวหรอืการหยุดชะงกัของกระบวนการทางธุรกจิทีส่าํคญั 

ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหรอือื่น ๆ 

ความเสีย่งดา้นการดาํเนินการจะไดร้บัการระบุ บรรเทา และ/หรอืการจดัการที ่ICM โดยบุคลากรระดบัอาวุโส 

ผูซ้ึง่เป็นคนแจง้เตอืนถงึความเสีย่งทีต่อ้งเผชญิกบัในขอบเขตธุรกจิทีพ่วกเขาตอ้งรบัผดิชอบ เช่น การซื้อขาย การดาํเนินการ การเงนิ การกาํกบัดูแล และอื่นๆ 

ความเส่ียงด้านธรุกิจ 

ICM ดําเนินงานในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารแขง่ขนัทีรุ่นแรง มกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ และกรอบการกาํกบัดแูลทีม่กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ดงันัน้ความลม้เหลวในการปรบัธุรกจิใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของตลาด ความตอ้งการของลกูคา้ หรอืวธิทีีต่ลาด OTC และผูเ้ขา้รว่มถูกควบคุมนัน้ 

มคีวามเสีย่งในระยะยาวอยา่งมนัียยะสาํคญั 

กลยุทธห์ลกัของ ICM สาํหรบัการจดัการและการบรรเทาความเสีย่งต่างๆ น้ี คอื การพฒันาความสามารถในการเป็นนายหน้าทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งต่อเน่ือง 

การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้อยา่งฉบัไว และตดิตามการปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีม่ผีลต่อการดําเนินงานของตลาด OTC. 

ความเหมาะสมของเงินทุนและบทสรปุ 

ICM มภีาระหน้าทีด่า้นกฎระเบยีบเพื่อใหแ้น่ใจว่า จะรกัษาทรพัยากรทางการเงนิโดยรวม รวมไปถงึแหล่งเงนิทุนและการรกัษาสภาพคล่อง 

ทีซ่ึง่ตอ้งเพยีงพอทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ จะไม่มคีวามเสีย่งทีม่นัียยะสาํคญั ทีไ่ม่สามารถชําระหนี้สนิไดเ้มื่อถงึกําหนดชําระ 

จากรายงาน COREP ของ ICM ในไตรมาสที ่4 ปี 2021 (แถวที ่1) และการประเมนิความเสีย่งของทีอ่ยู่ในแถวที ่2 ทีอ่ยู่ภายใน ICAAP ของบรษิทั 

โปรดหาขอ้มลูสรุปเกีย่วกบัสถานะเงนิทุนของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี : 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2021                          £ (ปอนด)์ 

แหล่งเงินทุน 

ระดบัชัน้ที ่1: 

ทุนหุ้นสามญั                         1,099,713 

เงนิทุนสํารอง                         2,176,232 

        ------------- 

ระดบัชัน้ที ่1 เงนิทุน       3,275,945   

ระดบัชัน้ที ่2 เงนิทุน                     - 

ระดบัชัน้ที ่3 เงนิทุน                     - 
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หกั จาก ระดบัชัน้ที ่1                         (12,677) 

        ------------- 

เงินทุนคงเหลือทัง้หมด                            3,263,268 

 

เงินทุนท่ีต้องการ 

 

ระดบัชัน้ที ่1                        1,596,578   

ระดบัชัน้ที ่2                         1,277,262  

         ------------- 

เงนิทุนทัง้หมดทีต่อ้งการ                         2,873,840 

         ------------- 

กาํไร/(ขาดทุน)         389,428 

         ======== 

หลกัเกณฑค่์าตอบแทน 

ICM อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดทีร่อบคอบภายใตแ้หล่งทีม่าของ IFPRU และดว้ยเหตุน้ีทาง ICM จะตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑค์่าตอบแทน ("หลกัเกณฑ"์) ทีร่วมอยู่ใน SYSC 19A 

นอกจากน้ีในฐานะบรษิทัการลงทุนของ MiFID ทาง ICM ยงัถูกบงัคบัใหร้บัค่าตอบแทน MiFID ภายใต ้SYSC 19F ของคูม่อื FCA 

โดยมหีลกัเกณฑก์ารใชง้านตามสดัส่วนโดยขึน้อยูก่บัว่าบรษิทัทีอ่ยู่ภายใตร้ะดบั "สามขัน้" ซึง่ ICM อยู่ใน 'สดัส่วนระดบัขัน้ทีส่าม' 

จรรยาบรรณหลกัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหท้างบรษิทัมนีโยบายคา่ตอบแทนทีเ่น้นความเสีย่ง 

ซึง่สอดคลอ้งกบัและส่งเสรมิการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและไม่เปิดเผยใหพ้วกเขามคีวามเสีย่งมากเกนิไป อกีทัง้ขยายไปตามขอ้กาํหนดทัว่ไปขององคก์รของ SYSC 

4.1.1 หากนโยบายค่าตอบแทนของบรษิทั อกีทัง้ไม่สอดคลอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ FCA 

เชื่อว่าเป็นไปไดว้า่พนักงานจะมแีรงจูงใจทีจ่ะปฏบิตัใินวธิทีีอ่าจบ่อนทําลายความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

MiFID II กําหนดใหท้าง ICM ไม่จ่ายค่าตอบแทนหรอืประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานในลกัษณะทีข่ดัแยง้กบัหน้าที ่การปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อผลประโยชน์สงูสดุของลูกคา้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางบรษิทัจะตอ้งไม่จดัการโดยวธิตีอบแทนเป้าหมายดา้นการขายหรอือื่นๆ ทีส่ามารถสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงาน การแนะนําเครื่องมอืทางการเงนิ 

โดยเฉพาะใหก้บัลูกคา้รายย่อย เมื่อทางบรษิทัสามารถนําเสนอเครื่องมอืทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนัซึง่จะดกีวา่ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

คําวา่ "ค่าตอบแทน" ครอบคลมุรูปแบบของค่าตอบแทนใดๆ รวมถงึเงนิเดอืนผลประโยชน์บําเหน็จบาํนาญและผลประโยชน์อื่นๆ 

จรรยาบรรณหลกันี้ตัง้อยูบ่นหลกัการ 12 ขอ้ (ซึง่สามารถพบไดใ้น SYSC 19A.3.7R ถงึ SYSC 19A.3.51R) แมว้่า FCA จะใชว้ธิกีารแบบสดัสว่นในการใชห้ลกัปฏบิตั ิ

แต่หลกัการทัง้หมดนัน้จะไม่เกีย่วขอ้งกบั ICM โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัการที ่7 ('การแทรกแซงของรฐับาลทีเ่ป็นเอกเทศ') ไม่เกีย่วขอ้งกบั ICM 

หรอืบรษิทัทีม่กีารควบคมุสว่นใหญ่ อกีทัง้นอกจากน้ีองคป์ระกอบบางอย่างของหลกัการที ่12 ('โครงสรา้งค่าตอบแทน') จะถูกยกเลกิการใชง้านสาํหรบั ICM 

ขอ้กฏเกณฑบ์างขอ้มผีลบงัคบัใชท้ัว่ทัง้บรษิทั โดยทัว่ไปหลกัปฏบิตันัิน้ใชก้บั 'ค่าตอบแทนพนักงาน' หลงัประกอบดว้ยหมวดหมู่ของพนักงาน 
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รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูผูร้บัความเสีย่งพนักงานมสีว่นร่วมในฟังก์ชัน่การควบคุมและพนักงานทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนรวม 

ทีจ่ะนําพวกเขาเขา้ไปในวงเลบ็คา่ตอบแทนเช่นเดยีวกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและผูร้บัความเสีย่ง รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคล 

ICM ดําเนินการไม่เปิดเผยขอ้มลูของพนักงาน หลกัเกณฑค์่าตอบแทนและดาํเนินการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจวา่พนักงานดงักลา่วเขา้ใจผลกระทบตาม SYSC 

19A.3.5 

บรษิทัทัง้หมดทีอ่ยู่ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณและทีดู่แลเวบ็ไซต์ โดยอธบิายในเวบ็ไซต์นัน้ว่าสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑด์งักลา่ว (SYSC 19A.3.12A).  

หลกัเกณฑพ์นักงาน & ค่าตอบแทน  

จรรยาบรรณพนกังานคอื มกีรรมการจํานวนสามคนและหวัหน้าฝ่ายกาํกบัดูแล รวมถงึหวัหน้าฝ่ายจดัการและหวัหน้าฝ่ายการเงนิ 

ตารางดา้นล่างดงัต่อไปน้ีแสดงคา่ตอบแทนรวมต่อปี โดยสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2021 

  รวมทัง้หมด £ รวมจาํนวนพนกังานทัง้หมด 

รหสัหนักงาน £688,971 Six 
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