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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 5 ประเภท ไดแก การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย และการยืมและใหยืมหลักทรัพย โดย
บริษัทฯ เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยหมายเลข 24 นอกเหนือจากการใหบริการดังกลาวแลว บริษัทฯ ยังไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ในการใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งยังมีบริการเปนตัวแทนซื้อ/ขายคืนหนวย
ลงทุน (Selling Agent Service) และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งบริษัทฯ เปนหนึ่งในสมาชิกของศูนยซื้อ
ขายตราสารหนี้ไทย
บริษัทฯ มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่เลขที่ 999 / 9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17,18 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีสํานักงานของหนวยงานสนับสนุน (Back office) ตั้งอยูเลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 5, 31 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และ มีสํานักงานสาขา ไดแก สํานักงานอัลมาลิงค สํานักงานอัมรินทร สาขา
เซ็นทรัลปนเกลา 1 สาขาบางกะป สาขาอิตัลไทยทาวเวอร สาขาบางนา สาขาสินธร 1-3 สาขาลาดพราว สาขาประชาชื่น สาขาไทยซัมมิท
สาขารัตนาธิเบศร สาขารังสิต สาขาอับดุลราฮิม สาขาขอนแกน 1 สาขาขอนแกน 3 สาขาหาดใหญ 1-3 สาขาเชียงใหม 1-3 สาขาสุราษฎรธานี
สาขานครปฐม สาขาแมสาย สํานักงานสาขาออนไลนภูเก็ต สาขาตรัง สาขาสมุทรสาคร สาขากระบี่ สาขาปตตานี สาขาเชียงราย สาขา
อุดรธานี สาขานครราชสีมา และสาขาศรีราชา
บริษัทถือหุนในบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ดวยทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคาแลว) ตั้งอยูที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส หองเลขที่ 1210
ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 89.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด บริษัท
ยอยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทรวมและการรวมคา 2 บริษัท คือ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียน ภายใต
กฎหมายกัมพูชา และบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด จดทะเบียนภายใตกฎหมายประเทศไทย
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา บริหารงานโดยผูบริหารมืออาชีพ โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เขา
รวมเปนกรรมการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกําหนดแนวนโยบายการดําเนินการตางๆ
1.1

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน

บริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการเปนบริษัทหลักทรัพยที่เปนผูนําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและภูมิภาค ใหบริการที่เปนเลิศเพื่อเพิ่ม
ความมั่งคั่ง รวมถึงสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยมีเปาหมายในการนําเสนอบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ สรางสรรค ในรูปแบบที่
แตกตาง (The Innovative Premium Broker) บริษัทฯ มุงเนนคุณภาพของบุคลากร ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ ในการ
ใหบริการและคําปรึกษาในธุรกรรมตาง ๆ รวมทั้งความคิดริเริ่มในการนําเสนอรูปแบบตราสาร นวตกรรมทางการเงินใหม ๆ เพื่อเปนชอง
ทางการลงทุนทั้งในและตางประเทศและเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
ในดานการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ไดจัดการฝกอบรมและสงเจาหนาที่การตลาดเขารวมสัมมนาตางๆ ทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ เอง
หรือจัดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะและความรูใหเจาหนาที่การตลาด สามารถใหคําแนะนําในการลงทุนที่ดีตอลูกคา ทํา
ใหลูกคาไดรับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนประจําทุกป ซึ่งถือเปนชองทางในการประชาสัมพันธบริษัทฯ ขยายฐานลูกคาใหมของบริษัทฯ และเปนการใหความรูแกผู
ลงทุนที่สนใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของงานวิจัยที่นําเสนอขอมูลใหกับลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนไดอยางทันตอเหตุการณ โดยผลงานการวิเคราะหหลักทรัพยถือเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง
สําหรับลูกคาประเภทสถาบันในการที่จะมาใชบริการของบริษัทฯ

สวนที่ 1

หนา 1
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ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุงเนนในการวางรากฐานและบริการธุรกิจวาณิชธนกิจใหมีชื่อเสียงและผลงานเปนที่ยอมรับ โดยการ
นําเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคาในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การควบรวมกิจการ
การประเมินมูลคากิจการ การหาผูรวมทุน ฯลฯ รวมถึงการเปนผูจดั จําหนายหลักทรัพยทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เมื่อ
บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย อยางเปนทางการแลว บริษัทฯ ได
มุงพัฒนาบุคลากรใหเขารับการฝกอบรมเรียนรูในธุรกิจเหลานี้อยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมที่จะใหคําแนะนําและใหบริการใหแกลูกคา
ไดอยางมีคุณภาพโดยทันที
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง โดยการเลือกใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบการสํารองคอมพิวเตอรที่มีความปลอดภัยในทุกดาน เพื่อ
รองรับแผนการขยายธุรกิจตางประเทศ อีกทั้ง เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การใหบริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองตอทุกความ
ตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

“บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)” ไดทําการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย วชิระซีเคียวริตีส จํากัด” เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2545 และเปดใหบริการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยจากเดิม “SYRUS” เปน “FSS” โดยมีผลตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม
2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย และธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาระหวางบริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ไดไปลงทุนในบริษัทยอยคือ บริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย
จํากัด ) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งตอมาไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวใหกับกลุมผูลงทุนใหม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 และ
ไดลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ลงทุนในหุนสามัญของ
SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใตกฎหมายกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และลงทุนในบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ
ไทย ออนไลน จํากัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
บริษัทฯ เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 24 โดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 5 ประเภท
ไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย และการยืมและใหยืม
หลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหนวย
ลงทุน (Selling Agent) และประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งยังเปนสมาชิกของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ในการเปน
ตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
ป 2545

- จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัทหลักทรัพย วชิระซีเคียวริตีส จํากัด” เปน “บริษัทหลักทรัพย ไซรัส
จํากัด” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดย
เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยหมายเลข 24 และเริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545

ป 2546

- เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ลานบาท เหลือ
200.00 ลานบาท โดยการลดหุนสามัญจากเดิมจํานวน 5.0 ลานหุนลงเหลือ 2.0 ลานหุน เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
ของบริษัทฯ และไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวในวันที่ 11 ธันวาคม 2546

ป 2547

- เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
- เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ
จากมูลคาหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 2 บาท ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญเปนจํานวนรวมกันทั้งสิ้น
100.0 ลานหุน รวมทั้งไดมีมติจายเงินปนผลจํานวน 180.00 ลานบาท และมีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
สวนที่ 1

หนา 2

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

บริษัทฯ อีกจํานวน 270.00 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 470.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
135.0 ลานหุน เสนอขายแก (1) ผูถือหุนเดิมจํานวน 75.0 ลานหุน โดยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลวในเดือนเมษายน
2547 (2) กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 6.0 ลานหุน (3) ประชาชนทั่วไปจํานวน 54.0 ลานหุน

- เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไป จํานวน 54.0 ลานหุน ราคา
หุนละ 11 บาท และเสนอขายตอกรรมการและพนักงานจํานวน 6.0 ลานหุน ราคาหุนละ 11 บาท

- เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแลวเปนจํานวน 470.00 ลานบาท
- เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ หุนสามัญ
ของบริษัทฯ ไดเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรก

- เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา
หุนละ 0.30 บาท เปนเงินจํานวน 70.50 ลานบาท กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 17 ธันวาคม 2547
ป 2548

- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2548 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2547 อัตราหุนละ 0.30 บาท เปนจํานวนเงิน 70.50 ลานบาท กําหนดจายเงินปน
ผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ แก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 11.0 ลานหนวย และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 22.00 ลาน
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 470.00 ลานบาท เปนจํานวน 492.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
11.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 492.00 ลานบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2548

- เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา จากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ป 2549

- ตั้งแตเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีการเพิ่มทุนจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการ
และพนักงานที่นํามาแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน 1,004,900 หนวย เปนเงินจํานวน 2,009,800 บาท ทําให ณ
31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 492,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชําระแลว 472,009,800 บาท

ป 2550

- ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีการเพิ่มทุนจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการ
และพนักงานที่นํามาแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน 1,609,100 หนวย เปนเงินจํานวน 3,218,200 บาท ทําให ณ
31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 492,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชําระแลว 475,144,000 บาท

ป 2551

- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดเริ่มใหบริการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาผานตลาดอนุพันธ
- เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ไดบรรลุขอตกลงในการทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินกับบริษัทหลักทรัพย ทีเอ็ม
บี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ในการเขาซื้อทรัพยสินสําหรับการประกอบธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยใหกับลูกคารายยอยจาก บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด และรับโอนผูบริหาร
เจาหนาที่การตลาด และเจาหนาที่อื่นๆ ซึ่งไดดําเนินการโอนยาย เปนจํานวน 37 คน ณ 30 กันยายน 2551 และ 13
คน ณ 31 ตุลาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 50 คนเขาทํางาน

- จากการเขาซื้อทรัพยสินดังกลาวขางตน บริษัทฯ ไดรับโอนลูกคารายยอยจํานวนทั้งสิ้น 1,182 ราย ณ 31 ธันวาคม
2551 ซึ่งสรางมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย จํานวน 6,863 ลานบาท ในระหวางเดือน กันยายน - ธันวาคม 2551 ทํา
ใหบริษัทฯ มีรายไดจากคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยรวมทั้งสิ้น 16.68 ลานบาท
ป 2552

- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียน 98,400,000
บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 492,000,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 393,600,000 ลานบาท และลด
ทุ น ชํ า ระแล ว จํ า นวน 95 ,570 ,560 บาท จากทุ น ชํ า ระแล ว จํ า นวน 477 ,852 ,800 บาท เป น ทุ น ชํ า ระแล ว
สวนที่ 1

หนา 3
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382,282,240 บาท โดยวิธีการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิมหุนละ 2 บาท เปนหุนละ 1.60 บาท เพื่อ
นําเงินมาชําระคืนเงินทุนบางสวนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกลาว
กับนายทะเบียนบริษัทมหาชน การพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

- เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อสินทรัพยที่เกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากบริษัท
หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด (“บล. ฟนันซา”) รวมทั้งรับโอนพนักงานของ บล. ฟนันซาที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และบัญชีลูกคาที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจดังกลาวของบล. ฟนันซา (แตไมรวมใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกลาวของบล. ฟนันซา) มาใหแก
บริษัท รวมถึงการซื้อ และ/หรือ Refinance หนี้เงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยของลูกคาซื้อขายหลักทรัพยในบัญชี
ระบบเครดิตบาลานซระหวางบล. ฟนันซา และลูกคา เพื่อใหลูกคาดังกลาวสามารถเปดบัญชีลูกคาใหมกับบริษัท
พรอมโอนยายหลักทรัพยในบัญชีลูกคาที่มีกบั บล. ฟนันซา มายังบริษัทได และมีมติอนุมัติใหบริษัททําการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 128,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนา
ธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552

- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ไดเขาทําการซื้อหุนบริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) เปนจํานวน 59,000,000 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 24.69 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และ
รอยละ 18.56 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน) จากกลุมผูถือหุนรายใหญ
และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดเปลี่ยน แปลงชื่อจดทะเบียนของบริษัท ฯ จากเดิม “ บริษัทหลักทรัพย
ไซรัส จํากัด (มหาชน) ” เปน “ บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ” ซึ่งมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา
“ Finansia Syrus Securities Public Company Limited ”

- เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อสินทรัพยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย ธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา รับโอนพนักงานและบัญชีลูกคาที่เกี่ยวของ จาก
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยจากเดิม “SYRUS” เปน “FSS”

- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญใหมเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
จํากัด (มหาชน)ใหแก ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) จํานวน 79,000,000 หุน ราคาหุนละ 3.23 บาท คิดเปนเงิน
255,170,000 บาท และ บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยสินเอเซีย จํากัด จากธนาคาร สินเอเซีย จํากัด
(มหาชน) จํานวน 86,648,900 หุน ราคาหุนละ 4.58 บาท คิดเปนเงิน 396,851,962 บาท และ จากผูถือหุนรายยอย
ของ บล. สินเอเซีย จํากัด จํานวน 700,000 หุน ราคาหุนละ 4.58 บาท คิดเปนเงิน 3,206,000 บาท ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552

- เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงสาขาเซ็นทรัลเวิลดเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ และ
เปลี่ยนแปลงสํานักงานใหญเดิมเปนสาขาอัลมาลิงค
ป 2553

- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัท ฯ รอยละ 5 ของกําไรสุทธิป 2552 เปนจํานวนเงิน 495,680 บาท และอนุมัติจายเงิน
ปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2552 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนหุนของบริษัท
ฯ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท โดยใหดําเนินการจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม2553
และ อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิ ประเภทไมมีหลักประกันภายในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท อัตรา
การดอกเบี้ยคงที่โดยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู การจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง (ทุก 6
เดือน) เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จํานวนไมเกิน 10 ราย
และ/หรือผูลงทุนสถาบันการเงิน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
สวนที่ 1

หนา 4
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

และตลาดหลักทรัพย

- เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหบริการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาผานระบบ Direct Market Access (DMA) สําหรับลูกคาประเภทสถาบัน

- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อสินทรัพยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย ธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา รับโอนพนักงานและบัญชีลูกคาที่เกี่ยวของ จาก
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว โดย
บริษัทฯ ไดเขาถือหุนใน บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด จํานวน 88,514,900 หุน คิดเปน 88.51% สวนที่เหลืออีก
จํานวน 11,485,100 หุน คิดเปน 11.49% เปนของผูถือหุนรายยอย

- เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย จากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เปดใหบริการ Global Trading หรือการซื้อขายหุนตางประเทศสําหรับนักลงทุน
สถาบันและรายยอยอยางเปนทางการ โดยการใหความรวมมือจาก OCBC Securities Pte. Ltd. (OSPL) จาก
ประเทศสิงคโปร

- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด ไดลงนาม
ในสัญญาความรวมมือกับ BNP Paribas Securities (Singapore) Pte. Ltd. (BNPP) เพื่อการใหบริการ
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยสําหรับลูกคาประเภทสถาบัน และการใหบริการงานสนับสนุนตางๆ

- ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 521,600,000 บาท ประกอบด ว ย หุ น สามั ญ จํ า นวน
326,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 515,650,514 บาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 322,281,571 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท
ป 2554

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัท ฯ รอยละ 5 ของกําไรสุทธิป 2553 เปนจํานวนเงิน 7,127,145.05 บาท และอนุมัติ
จายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2553 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนหุน
ของบริ ษั ทฯ ณ วั น ที่ 2 มี น าคม 2554 ในอั ต ราหุน ละ 0.12 บาท โดยให ดํา เนิ น การจ า ยเงิ น ป น ผลในวัน ที่ 27
พฤษภาคม 2554

- เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 มีมติ ดังนี้
(1) อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จํานวน 16,114,000 หนวย อายุ 2 ปนับแตวันที่ออก โดยไมมีราคาเสนอขาย อัตรา
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ราคาใชสิทธิ 2 บาท วันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิคือวันที่ 1 กันยายน 2554 ราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
(2) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญที่ยังมิไดจําหนายออกไปกอน จํานวน 3,718,429 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท ซึ่งไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555
(3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 232,042,604.80 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน
747,693,118.80 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 145,026,628 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท ซึ่ง
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 และใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังนี้
- เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 128,912,628 หุน ในอัตราสวน 2.5 หุนเดิม
ตอ 1 หุนใหม หากมีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายตามมูลคาหุนละ 1.60 บาท กําหนด
รายชื่อผูมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 5 กันยายน 2554 (Record date) ระยะเวลาจองซื้อและชําระเงิน
สวนที่ 1
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คาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26-30 กันยายน 2554 ทั้งนี้ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนได
โดยจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินสิทธิตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตาม
สิทธิครบถวนแลวเทานั้น ในกรณีที่มีหุนสามัญที่ไมไดรับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
ขางตน ใหประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือใหแกผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะ
จองซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis) และในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อ
ของผูถือหุนเดิมอนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/ หรือผูลงทุนประเภท
สถาบัน และ / หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวาที่เสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมที่หุนละ 1.60 บาท
- จัดสรรหุน จํานวน 16,114,000 หุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกและจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ไดยายที่ทําการของหนวยงานสนับสนุน (Back office) มาที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร ชั้น 4, 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- ระหวางวันที่ 26 – 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 93,160,913 หุน
เป น จํ า นวนเงิ น 149,057,460.80 บาท และได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น ชํ า ระแล ว เป น จํ า นวนเงิ น
664,707,974.80 บาท กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 มีหุนคงหลือจากการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม
จํานวน 35,751,715 หุน

- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพิ่อ
พิจารณา (1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน และ / หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และมี
มติอ นุมั ติวิ ธีการจัดสรรใหม โดยการเสนอขายใหแกผูถือ หุนเดิมตามสัด สวนการถือ หุน อีกครั้ง ในอัตราสว น
11.62022 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายตามมูลคาหุนละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุนใหปดเศษของหุน
นั้นทิ้ง กําหนดรายชื่อผูมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 (Record date) ระยะเวลาจอง
ซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกวา
สิทธิของตนได โดยจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินสิทธิตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่
ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนแลวเทานั้น ในกรณีที่มีหุนสามัญที่ไมไดรับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิมตามขางตน ใหประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือใหแกผูถือหุน
เดิมที่ประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis)
(2) อนุมัติผอนผันให บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท
โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ในกรณีที่ไมมีผูถือหุนรายใดจองซื้อหุนเพิ่มทุน และบริษัท ฟนันซา
จํ า กั ด (มหาชน) ใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น เกิ น กว า สิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ โดยจํ า นวนหุ น สู ง สุ ด ที่ จ ะได รั บ การจั ด สรรจะเท า กั บ
35,751,715 หุน เปนผลทําใหสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.62 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในปจจุบัน เปนไมเกินรอยละ 30.60 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหลังการเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้ สัดสวนดังกลาวเกินกวารอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทําใหมี
หนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ
(3) อนุมัติแตงตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การขอผ อ นผั น การทํา คํา เสนอซื้ อ ทรัพ ยทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ให แก บริ ษั ท ฟ นั น ซ า จํ า กั ด
(มหาชน)
(4) กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 30 มกราคม 2555

- ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2554 บริษั ทฯ มีทุ นจดทะเบี ยน 747,693,118.80 บาท ประกอบดวย หุ นสามัญ จํา นวน
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หนา 6

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

467,308,199 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 664,707,974.80 บาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 415,442,484 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท และมีผูใชสิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ในสิ้นเดือนธันวาคม จํานวน 25,700 หนวย และไดดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
ป 2555

- เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 มีมติ ดังนี้
(1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน และ / หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และมี
มติอ นุมั ติวิ ธีการจัดสรรใหม โดยการเสนอขายใหแกผูถือ หุนเดิ มตามสัด สวนการถือ หุน อีกครั้ ง ในอัตราสว น
11.62022 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายตามมูลคาหุนละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุนใหปดเศษของหุน
นั้นทิ้ง กําหนดระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อ ระหวางวันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้ผูถือหุนเดิม
มีสิทธิจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนได โดยจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินสิทธิตอเมื่อมีหุนเหลือจากการ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนแลวเทานั้น ในกรณีที่มีหุนสามัญที่ไมไดรับการจองซื้อ
เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามขางตน ใหประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจในการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือใหแกผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis)
(2) อนุมัติผอนผันให บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท
โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ในกรณีที่ไมมีผูถือหุนรายใดจองซื้อหุนเพิ่มทุน และบริษัท ฟนันซา
จํ า กั ด (มหาชน) ใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น เกิ น กว า สิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ โดยจํ า นวนหุ น สู ง สุ ด ที่ จ ะได รั บ การจั ด สรรจะเท า กั บ
35,751,715 หุน เปนผลทําใหสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.62 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในปจจุบัน เปนไมเกินรอยละ 30.60 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหลังการเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้ สัดสวนดังกลาวเกินกวารอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทําใหมี
หนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 ไดรวมกับ OCBC Securities Pte, Ltd. ประเทศสิงคโปร จัดงานสัมนาในหัวขอ
“Will Asia be spared from Euro storm” ที่โรงแรม InterContinental Bangkok

- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ไดลงนามความรวมมือ กับ ศูนยขอ มูลตลาดหลักทรัพย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน

- เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ไดมีหนังสือแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการปรับราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
เปนอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.0252 หุน ราคาใชสิทธิ 1.951 บาท โดย
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป

- ระหวางวันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2555 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 35,751,653 หุน
เป น จํ า นวนเงิ น 57,202,644.80 บาท และได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น ชํ า ระแล ว เป น จํ า นวนเงิ น
722,141,499.60 บาท กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555

- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัท ฯ รอยละ 5 ของกําไรสุทธิป 2554 เปนจํานวนเงิน 3,613,038.35 บาท และอนุมัติ
จายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2554 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.06 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (Record Date) กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18
พฤษภาคม 2555
- เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนผูประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาลวงหนาฟวเจอรส
ที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) USD Futures

- เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ไดรวมกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด และ SSI
สวนที่ 1
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Services, Ho Chi Minh City, Vietnam
InterContinental Bangkok

จัดสัมนาในหัวขอ “โอกาสการลงทุนในหุนเวียดนาม” ที่โรงแรม

- ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2555 บริษั ทฯ มีทุ นจดทะเบี ยน 747,693,118.80 บาท ประกอบดวย หุ นสามัญ จํา นวน
467,308,199 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 731,305,659.60 บาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 457,066,037 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท และมีผูใชสิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ในสิ้นเดือนธันวาคม จํานวน 190,892 หนวย เทากับหุนสามัญ จํานวน 195,700
หุน และไดดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556
ป 2556

- เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัท ฯ รอยละ 5 ของกําไรสุทธิป 2555 เปนจํานวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติ
จายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนหุน
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุนละ 0.15 บาท โดยใหดําเนินการจายเงินปนผล
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนรายใหญของบริษัทจาก บริษัท ฟนันซา จํากัด
(มหาชน) เปน บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด

- เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 26,997
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ถือในอัตรารอยละ 89.99 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทยอย
ตอมาไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
จากกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา จากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย มีผลตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2557 โดยจะเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เปนตน
ไป

- เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ไดลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (เดิมชื่อ
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถืออยูในอัตรารอยละ 88.57 ของทุนที่ออกจําหนาย
และชําระแลวของบริษัทยอย จํานวน 88,571,600 หุนใหแกกลุมผูลงทุนใหม โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปญญาเลิศ
เปนตัวแทน

- เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ไดลงนามในบันทึกขอตกลงเพื่อรวมลงทุนทําธุรกิจหลักทรัพยใน SBI

Royal

Securities Plc., (“SBIR”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนและดําเนินธุรกิจหลักทรัพยในประเทศกัมพูชา

- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาหุนจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ
จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถืออยูจํานวน 88,571,600 หุน หุนละ
6.37 บาท จากกลุมผูลงทุนใหม โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปญญาเลิศ เปนตัวแทน

- ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษั ท ฯ มีทุ นจดทะเบี ยน 747,693,118.80 บาท ทุ นที่ อ อกและชํ าระแล วจํ า นวน
747,545,731.60 บาท ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 467,216,082 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท
ป 2557

- วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ไดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุน เพื่อเขารวมทุนใน SBI Royal Securities Plc.,
(“SBIR”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนและดําเนินธุรกิจหลักทรัพยในประเทศกัมพูชา ในสัดสวนรอยละ 20.044
- วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีมติ ดังนี้
(1) อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัท ฯ รอยละ 5 ของกําไรสุทธิป 2556 เปนจํานวน
เงิน 20,731,451.35 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2556 ใหแกผูถือหุนของ
บริษัทฯ ที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 (Record Date) ในอัตราหุนละ
0.3152088259 บาท โดยใหดําเนินการจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ดังรายละเอียด
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• จายเปนหุนสามํญ ในอัตรา 5.64 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม คิดเปน 0.2836879433 บาทตอหุน
• จายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.0315208826 บาทตอหุน
(2) อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากเดิ ม 747,693,118.40 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม
747,545,731.20 บาท โดยวิธีการตัดหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 92,117 หุน ที่เหลือจากการจัดสรรไวรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งไดจด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
(3) อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากเดิ ม 747,545,731.20 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม
880,089,300.80 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 82,839,731 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท เพื่อ
รองรับการจายหุนปนผล ซึ่งไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
- อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจายหุนปนผลจํานวนไมเกิน 82,839,731 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1.60 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 5.64 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม กรณีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิม
หลังจากจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผล ในอัตราหุนละ 0.2836879433
บาท
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดชําระเงินจํานวน 89,960,793 บาท เพื่อลงทุนในหุนสามัญของ SBI Royal
Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใตกฎหมายกัมพูชา จํานวน 273 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 40,000 เรียลกัมพูชา คิด
เปนรอยละ 20.044 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัท ซึ่ง SBI Royal Securities Plc.ไดมีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนเปนรอยละ 19.486
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทไดชําระเงินจํานวน 224,999,700 บาท เพื่อลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เอสบี
ไอ ไทย ออนไลน จํากัด จํานวน 2,249,997 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ถือในอัตรารอยละ 45.00 ของทุนที่
ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัท ตอมาไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัทหลักทรัพยเอสบีไอ ไทย
ออนไลน จํากัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
- ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 880,089,300.80 บาท ทุ น ที่ อ อกและชํ า ระแล ว จํ า นวน
880,088,051.20 บาท ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 550,055,032 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท
1.3

โครงสรางการถือหุน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปนกลุมธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการ
ลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ขาย หนวยลงทุน และธุรกิจการยืมและใหยืม
หลักทรัพย โดยลักษณะของธุรกิจในแตละกลุม มีดังนี้
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ป 2555 – 2557 จําแนกไดดังนี้
ตารางแสดงโครงสรางรายไดของบริษัทฯ
ประเภทรายได

ป 2555 *
พันบาท

คานายหนา
คาธรรมเนียมและคาบริการ
กําไรจากเงินลงทุน
(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคา ตามวิธีสวนไดเสีย
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
กําไรจากการขายบริษัทยอย
รายไดอื่น
รวม

*

ป 2556 *

พันบาท

1,490,419
68,944
108,911
(174)

48,883
90,128
5,201
1,812,312

86.33
1.94
5.16
(0.03)

2.34
3.84
0.42
100.00

พันบาท
1,880,465
88,936
206,447
(241)

72,931
75,354
103,173
7,703
2,434,768

ป 2557 *
รอยละ

พันบาท

รอยละ

77.23
3.65
8.48
(0.01)

1,472,663
140,927
100,164
(37)

80.00
7.65
5.44
(0.00)

3.00
3.09
4.24
0.32
100.00

(13,077)
74,344
56,076
9,800
1,840,860

(0.71)
4.04
3.05
0.53
100.00

งบการเงินรวม

2.1

ลักษณะการใหบริการ

2.1.1

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บริษัทฯ เริ่มใหบริการธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยฯ หมายเลข 24 บริษัทให
ความสําคัญกับการลงทุนของลูกคา โดยจัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานการลงทุนที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ พรอมทั้งประสบการณ
และใหบริการขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพยแกลูกคาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย นอกจากนี้ บริษัทยังเขาใจถึงความ
ตองการของลูกคา จึงจัดใหมีระบบการซื้อขายผานอินเตอรเน็ต อํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ตรวจสอบ
ขอมูลบัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซื้อขายและการชําระราคาไดดวยตนเอง กลุมลูกคาของบริษัทฯ มีทั้งลูกคาบุคคลรายยอย และลูกคา
สถาบันทั้งในและตางประเทศ
ป 2557 บริษัทฯ มีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย จํานวน 1,388.47 ลานบาท สวนของบริษัทฯ 1,388.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ
75.43 และ 74.76 ของรายไดรวม
ป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย จํานวน 1,752.94 ลานบาท สวนของบริษทั ฯ 1,631.17 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 72.00 และ 68.83 ของรายไดรวม
ป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย จํานวน 1,347.73 ลานบาท สวนของบริษทั ฯ 1,232.46 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 74.37 และ 72.28 ของรายไดรวม
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ตารางแสดงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยสวนของบริษัทฯ
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของ ตลาดหลักทรัพย (ลานบาท) *
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของตลาดหลักทรัพยใหม (ลานบาท) *
จํานวนบริษัทหลักทรัพยที่เปดดําเนินการ
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัทฯ (ลานบาท) *
สวนแบงการตลาด (รอยละ)
อันดับสวนแบงการตลาด
มูลคาการซื้อขายแยกตามประเภทลูกคา (ลานบาท)
- บัญชีของบริษัทฯ **
- สถาบัน
- ลูกคาทั่วไป

ป 2555
6,590,277

ป 2556
10,231,365

ป 2557
9,230,188

295,769

544,250

942,432

32
852,096

33
1,266,752

34
1,065,999

6.19
2

5.88
3

5.24
4

270,723

399,612

213,354

64,833
787,263

150,897
1,115,855

210,864
855,135

375,365
32,963
443,768

598,098
35,898
632,756

539,809
19,956
506,234

มูลคาการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ลานบาท) *
- Cash Account
- Credit Balance Account
- Internet Account

* ขอมูลไมรวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย
** ประกอบดวยบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ และรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ แบงไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด (Cash Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาจะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยให
บริษัทฯ ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย และบริษัทฯ จะสงมอบเงินคาขายหลักทรัพยใหแกลูกคาที่ขายหลักทรัพย
ในวันทําการที่ 3 นับถัดจากวันที่สั่งขายหลักทรัพยได ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดใหลูกคาวางหลักประกันสําหรับ
การซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย เพื่อปองกันความเสี่ยงในเรื่องการ
ชําระราคาในการซื้อขายหลักทรัพยฯ และเพื่อสรางความมั่นคงใหกับระบบการซื้อขายหลักทรัพยมากขึ้น
2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภท Cash Balance คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาจะตองทําการวางเงินประกันเต็มจํานวนเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย โดยใหถือวาเงินจํานวนดังกลาวเปนอํานาจซื้อลูกคาสามารถทําการสั่งซื้อหลักทรัพยได และอํานาจซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาจะเปลี่ยนแปลงตามยอดวงเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกคา แตจะไมเกินวงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศใหลูกคาทําการซื้อขายหลักทรัพยที่มีอัตราการ
ซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) และมีลักษณะตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ และตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดวยบัญชีประเภท Cash Balance
3. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (Credit Balance) คือ บัญชีที่มีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย ซึ่ง
ลูกคาจะตองวางเงินหรือหลักทรัพยเปนการประกันการชําระหนี้ในอัตราสวนขั้นต่ําของจํานวนเงินที่จะใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
(Initial Margin Rate) ไมต่ํากวาอัตราที่สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให
เปดบัญชีกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยใหกับลูกคาที่มีการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทฯ อยูกอนแลวเปนหลัก เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
ลูกคาดังกลาวมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและไมเคยมีปญหาในการผิดนัดชําระเงิน บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินใหกูยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพยแกลูกคาตามหลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติและการควบคุมที่เครงครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกําหนดวงเงิน
สูงสุดในการกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยแกลูกคาทุกรายไว และการอนุมัติวงเงินใหกูยืมรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งนั้นจะตองไมเกินวงเงิน
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สูงสุดซึ่งจะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยแกลูกคาโดยผานบริษัท
หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (TSFC) แทนการปลอยกูเองโดยตรงอีกดวย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ฯ มี ลู ก ค า เป ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ป ระเภทกู ยื ม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย (Credit
Balance) จํานวน 618 ราย ซึ่งมีมูลหนี้รวม (Loan) จํานวน 893.72 ลานบาท และมี มูลคาทรัพยสินรวม (Equity) จํานวน
3,654.94 ลานบาท และมีลูกคาใชบริการผาน TSFC จํานวน 190 ราย ซึ่งมีมูลหนี้รวม (Loan) จํานวน 76 ลานบาท และมีมูลคา
ทรัพยสินรวม (Equity) จํานวน 461 ลานบาท
บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ทุ ก ประเภทบั ญ ชี ลู ก ค า สามารถเลื อ กที่ จ ะซื้ อ ขายผ า นโครงข า ยอิ น เตอร เ น็ ต (Internet
Trading) ซึ่งลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายดวยตนเองได แตจะไมสามารถทําการซื้อขายเกินกวาอํานาจซื้อที่บริษัทคํานวนไวใน

แตละวันทําการ
4. บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX Account) คือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรส และ สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาออปชั่นในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งลูกคาตองวางเงินเปนหลักประกันเริ่มตนกอนทําการซื้อขายตามอัตราที่ชมรมผู
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures Industry Club) กําหนดไวในแตละประเภทสินคา ปจจุบันประเภทสินคาที่
ทําการซื้อขายมี 8 ประเภทคือ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold
Futures, Interest Rate Futures, Oil Futures, USD Futures และ Sector Index Futures

5. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Outbound Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาตองการนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศ โดยลูกคาจะตองทําการวางเงินเปนหลักประกันกอนทําการซื้อขายซึ่งลูกคาจะทําการซื้อขายไดตามจํานวนเงินที่เปน
ประกัน สําหรับการซื้อขายนั้นลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายไดโดยตรงหรือผานเจาหนาที่การตลาดของบริษัทก็ได และคําสั่งซื้อขาย
นั้นจะถูกสงไปยังบริษัทหลักทรัพ ยในตางประเทศที่เปนตัวแทนของบริษัทซึ่งสามารถทําการซื้อขายไดในหลายประเทศ เช น
เวียดนาม, ลาว, เขมร, ฮองกง, สิงคโปร, อเมริกา เปนตน
6. บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย (Stock Borrowing and Lending Account) คือบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาสามารถทํา
ธุรกรรมได 2 สถานะในบัญชีเดียวกัน โดยทําธุรกรรมเกี่ยวกับการยืมหลักทรัพยเพื่อทําการขายชอรตซึ่งลูกคาจะตองวางเงินเปน
หลักประกันกอนทํารายการและตองเสียคาธรรมเนียมในการยืม และการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการใหยืมหลักทรัพยซึ่งลูกคาจะตองมี
หลักทรัพยที่ปลอดภาระเพื่อการใหยืมและจะไดรับคาธรรมเนียมในการใหยืม
นโยบายและระเบียบในการขออนุมัติเปดบัญชีและวงเงินซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารับลูกคาที่มีคุณภาพโดยประเมินความนาเชื่อถือเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ของลูกคา สําหรับกรณีลูกคา
บุคคลธรรมดา บริษัทฯ จะพิจารณาจากรายไดประจํา ประวัติทางการเงิน ฐานะทางการเงิน และหนาที่การงาน เปนตน และสําหรับกรณีลูกคา
นิติบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาจากฐานะการเงินที่มั่นคง ผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ ความนาเชื่อถือของกลุมผูถือหุน และผูบริหาร เปนตน
ขั้นตอนการเปดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ มีดังนี้
1. เจาหนาที่เปดบัญชี / เจาหนาที่การตลาด ชี้แจงหลักเกณฑทั่วไปในการเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา /
บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย / บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ หลักการลงทุน และความเสี่ยงใหแกลูกคา และลูกคาตอง
รับทราบขอชี้แจงสําหรับผูลงทุน ในกรณีทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย และรับทราบขอชี้แจงสําหรับผูลงทุน ในกรณี
สําหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ มีประสบการณการลงทุน บริษัทฯ พิจารณาความนาเชื่อถือเกี่ยวกับขอมูลของลูกคา
และตรวจสอบเครดิตของลูกคา โดยใหพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน การประกอบอาชีพ รายไดประจํา และประวัติทางการเงิน
2. เจาหนาที่เปดบัญชี / เจาหนาที่การตลาด เรียกเอกสารประกอบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนาจากลูกคา /
บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย / บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ และใหลูกคาลงนามรับรองสําเนาเอกสารใหครบถวน โดย
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เอกสารประกอบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา / บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย / บัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ มี ดังนี้
- ใบคําขอเปด บัญชีซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา / บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพ ย / บัญชีซื้อขายหลักทรัพ ย
ตางประเทศ
- หนังสือสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา / บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย / บัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ
- หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ลูกคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนลูกคา
- เอกสารประกอบการเปดบัญชีอื่นๆ ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีลูกคาชาวตางประเทศ) สําเนาใบสําคัญคนตางดาว หรือ สําเนา
บัตรประจําตัวขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในปจจุบันและยอนหลังไมต่ํากวา 3 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงมูลคาของสินทรัพยหรือ
ฐานะของลูกคา
4. สําเนาเอกสารรับรองเงินเดือนหรือรายไดของลูกคา
5. หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)
กรณีนิติบุคคล
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไมเกิน 3 เดือน
2. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. สําเนารายชื่อผูถือหุน
5. งบการเงิน (ปปจจุบันและยอนหลัง 2 ป)
6. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
7. สําเนาทะเบียนการคา หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ. 20)
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบสําคัญคนตางดาว หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของ
กรรมการผูลงนาม
9. สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูลงนาม
3. เจาหนาที่เปดบัญชี / เจาหนาที่การตลาด ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และความสมบูรณของรายละเอียดของขอมูล จากนั้นลง
นามในใบคําขอเปดบัญชี
4. เจาหนาที่เปดบัญชี / เจาหนาที่การตลาดจัดสงเอกสารประกอบการเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา / สัญญา
ยืมและใหยืมหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ ใหฝายบริหารความเสี่ยงเพื่อดําเนินการวิเคราะหและกําหนดวงเงิน
ตอไป
อํานาจอนุมัติวงเงินบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทุกประเภทบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
4.1 อํานาจการอนุมัติวงเงินบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทุกประเภทบัญชี (ยกเวนประเภท
บัญชีกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (Credit Balance)) ที่เปนไปตามขอเสนอของฝายบริหารความเสี่ยง
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ลําดับที่
1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
วงเงินอนุมัติ

วงเงินไมเกิน 200,000 บาท
(เฉพาะระดับความเสี่ยง 1, 2)

ผูมีอํานาจอนุมตั ิ
ผูจัดการสาขา หรือ หัวหนาทีมการตลาด
- กรรมการบริหารขึ้นไป

2

วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท
(เฉพาะระดับความเสี่ยง 1, 2)

* กรณีสายธุรกิจใดไมมีกรรมการบริหาร(ED)
กําหนดใหผูบริหารสูงสุดของสายธุรกิจอนุมัติได
ภายในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท
- ผูบริหารสายงานบริหารความเสี่ยง

3

วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท

ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ

4

วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

5

วงเงินไมเกิน 300 ลานบาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
และกรณีวงเงินอนุมัติเกินกวา 200 ลานบาทขึ้นไป
ใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (BOD)

6

วงเงินมากกวา 300 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัท (BOD)

4.2 อํานาจการอนุมัติวงเงินสวนตางกรณีสายงานคาหลักทรัพยตองการวงเงินมากกวาที่ฝายบริหารความเสี่ยงนําเสนอ สําหรับ
วงเงินบัญชีซื้อขายหลั กทรั พ ยแ ละบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อ ขายลว งหน า ทุ กประเภทบั ญชี (ยกเว นประเภทบั ญชี กู ยื มเพื่ อ ซื้อ ขาย
หลักทรัพย (Credit Balance))
ลําดับที่

วงเงินอนุมัติ (สวนตาง)

ผูมีอํานาจอนุมตั ิ
ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และ

1

วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท

นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RMC)

2

วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และ
นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (BOD)

3

วงเงินมากกวา 20 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัท (BOD)

ทั้งนี้ วงเงินที่อนุมตั ิรวมตองไมเกินกวาอํานาจอนุมัติของแตละระดับตามที่ระบุไวในขอ 4.1
4.3 อํานาจการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ประเภทบัญชีกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (Credit Balance)
ลําดับที่

วงเงินอนุมัติ (วงเงินกู)

ผูมีอํานาจอนุมตั ิ

1

วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

2

วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)

3

วงเงินมากกวา 50 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัท (BOD)

กรณีที่เปนการโยกยายวงเงินไปยังบัญชีประเภท Cash Balance หรือ SBL-Lender สําหรับลูกคารายเดียวกัน
หากวงเงินรวมไมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใหเปนอํานาจอนุมัติของกรรมการบริหาร (ED) เนื่องจากวงเงินเดิมไดผานขั้นตอนการอนุมัติ
มาเรียบรอยแลว
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กรณีที่เปนการเปดบัญชีใหมประเภท Cash Balance หรือ SBL-Lender สําหรับลูกคารายเดียวกัน หากวงเงินรวม
ไมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใหเปนอํานาจอนุมัติของกรรมการบริหาร (ED) เนื่องจากวงเงินเดิมไดผานขั้นตอนการอนุมัติมาเรียบรอย
แลว
กรณีที่เปนการลดวงเงินของแตละบัญชี ใหเปนอํานาจอนุมัติของหัวหนาทีม / ผูจัดการสาขา เนื่องจากเปนการลดความ
เสี่ยงของบริษัท และวงเงินเดิมไดผานขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติมาเรียบรอยแลว
4.4 การกําหนดวงเงินกลุม หากวงเงินกลุมเกินกวา 300 ลานบาท ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ หากวงเงินกลุมเกินกวาเงินกองทุนของบริษัท ใหรายงาน BOD เพื่อทราบตอไป
5. ฝายบริหารความเสี่ยงดําเนินการตรวจสอบขอมูลของลูกคา ไดแก ความมีตัวตน ความนาเชื่อถือ ฐานะทางการเงิน ความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานประกอบการเปดบัญชี ความเหมาะสมของวงเงิน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับลูกคา หลังจากนั้นจึงดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานทั้งหมดนําเสนอใหผูมีอํานาจของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเปดบัญชี
6. เมื่อไดรับการอนุมัติวงเงินเปดบัญชีแลว ฝายบริหารความเสี่ยงจะแจงผลการอนุมัติใหเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลทราบ จากนั้นนําสง
เอกสารการเปดบัญชีใหเจาหนาที่เปดบัญชีตอไป
7. เจาหนาที่เปดบัญชีตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของเอกสาร บันทึกขอมูล และรหัสบัญชีลูกคาเขาระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ
โดยเมื่อเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหลูกคาเรียบรอยแลว เจาหนาที่เปดบัญชีจะจัดทําหนังสือแจงการอนุมัติการเปดบัญชีใหลูกคา
ทราบ
นโยบายควบคุมและติดตามลูกคาซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสด
บริ ษั ทฯ มี มาตรการควบคุม ดูแลการซื้ อ ขายหลั กทรัพ ย ข องลู กคา อยา งรั ด กุม เพื่ อ ใหถู กตอ ง และเป น ไปตามกฎเกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแก การกําหนดวงเงินใหลูกคาอยางเหมาะสม การทบทวนวงเงินของลูกคาเปนประจําทุกป
การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยอยางเหมาะสม และรัดกุม การกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมดูแลเจาหนาที่รับอนุญาต
เจาหนาที่การตลาด และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน โดยในระหวางชั่วโมงการซื้อขายเมื่อเจาหนาที่การตลาดรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยจาก
ลูกคา และสงคําสั่งเขาสูระบบการซื้อขาย ระบบจะตรวจสอบวงเงินกอนผานคําสั่งซื้อ และจํานวนหลักทรัพยที่ลูกคาฝากไวกับบริษัทฯ กอนผาน
คําสั่งขาย ทั้งนี้เพื่อใหการซื้อหรือขายหลักทรัพยในแตละรายการเปนไปอยางถูกตอง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในตางๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพยและการชําระราคาของลูกคา เพื่อไมใหเกิด
ความเสี่ยงกับบริษัทฯ ไดแก เมื่อเกิดการชําระราคาลาชา บริษัทฯ จะหามไมใหลูกคาซื้อหลักทรัพยชั่วคราวจนกวาจะสามารถนําเงินมาชําระจน
ครบถวน และหากลูกคามีปญหาในการชําระเงิน บริษัทฯ จะพิจารณาปรับลดวงเงิน รวมไปจนถึงการปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคารายที่
มีปญหาดังกลาว
นโยบายควบคุมและปองกันความเสี่ยงในการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
1. ควบคุมการใหกูยืมเงินแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมเกินกวารอยละ 25.0 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ
2. ควบคุมการใหกูยืมเงินแกลูกคาทุกรายรวมกัน (ภายหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ไมเกินกวา 5 เทาของเงินกองทุนของบริษัทฯ
3. ควบคุมและดูแลการใหกูยืมเงินเพื่อไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งอยางใกลชิด และมีนโยบายที่จะใหกูยืมเงินเพื่อ
ซื้อหลักทรัพยแกลูกคาทุกรายในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งรวมกันไมเกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท ที่ออก
หลักทรัพยนั้น
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเห็นควรใหกําหนดหลักเกณฑ / เงื่อนไขเปนการเฉพาะสําหรับหลักทรัพยใด
หลักทรัพยหนึ่ง
4. ฝายบริหารความเสี่ยงจะเปนหนวยงานที่มีหนาที่นําเสนอขอมูลที่ไดรับจากฝายวิเคราะหหลักทรัพยใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งเป น ผู พิ จ ารณาและกลั่ น กรองรายชื่ อ หลั ก ทรั พ ย แ ละอั ต รามาร จิ้ น เริ่ ม ต น สํ า หรั บ ในแต ล ะหลั ก ทรั พ ย โดยพิ จ ารณาจาก
ปจจัยพื้นฐาน สภาพคลอง ความผันผวนของราคา โดยจะพิจารณาทบทวนรายชื่อหลักทรัพยดังกลาวเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง ทั้งนี้ อัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial Margin Rate) ของแตละหลักทรัพยนั้นจะตองไมต่ํากวาที่กําหนดโดยสํานักงาน
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ก.ล.ต. หรือตามที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด โดยบริษัทฯ กําหนดใหลูกคาตองดํารงอัตรามารจิ้นรักษาสภาพ (Maintenance
Margin Rate) ไวใหไมต่ํากวาอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ในกรณีที่ทรัพยสินของลูกคาลดลงจนเปนผลให
มีอัตรามารจิ้นขั้นต่ําต่ํากวาอัตราที่กําหนดไว บริษัทฯ จะดําเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขายจนทําใหมูลคาของทรัพยสิน
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด
บริษัทฯ ไดกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ เมื่อตองมีการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด ดังนี้
1. การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดตองเปนรายการที่เกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของเจาหนาที่การตลาด / เจาหนาที่รับ
อนุญาตของบริษัทฯ
2. กําหนดใหรายการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด ตองผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจบริษัทฯ ที่กําหนดไว
3. ผูอนุมัติรายการจะตองตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องตนกอนการอนุมัติทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑการกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติ ดังนี้
ตารางแสดงหลักเกณฑการกําหนดผูมีอํานาจอนุมตั ิในการแกไขรายการซือ้ ขายหลักทรัพยผิดพลาด
รายการ

เจาหนาที่
ผูสงคําสั่ง

1. ไมมีความเสียหายเปนตัวเงิน

✓

2. มีความเสียหายเปนตัวเงิน :
ไมเกิน 10,000 บาท

✓

ผูอํานวยการ
ฝายคาหลักทรัพย

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงาน
คาหลัทรัพย

รองกรรมการ
ผูจัดการ

กรรมการ
บริหาร

✓

✓

✓

✓

> 10,000 บาท ไมเกิน 50,000 บาท
> 50,000 บาท ไมเกิน 100,000 บาท
> 100,000 บาท ไมเกิน 500,000 บาท

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

> 500,000 บาท

✓

4. บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะนํารายการผิดพลาดเขาบัญชีบริษัท (Error Port) เวนแตเปนรายการแกไขที่ไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จภายในสิ้นวันนั้น โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจของบริษัทฯ ตั้งแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป
5. กําหนดใหดําเนินการปดรายการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดอยางชาภายใน 12.30 น. ของวันทําการถัดไป เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดขึ้นไป
การพิจารณาทบทวนวงเงิน
บริษัทฯ กําหนดใหเจาหนาที่ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย และฝายบริหารความเสี่ยงรวมกันพิจารณาทบทวนวงเงินและขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
อยางนอยปละครั้ง เวนแตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีนัยสําคัญ ใหเจาหนาที่ดําเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินที่เหมาะสมใหแกลูกคา
โดยเร็ว
งานวิจัย
การไดรับขอมูลขาวสารและการวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน ซึ่ง
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิเคราะหขาวสารขอมูลดังกลาว จึงใหความสําคัญแกฝายวิเคราะหหลักทรัพยเปนอยางมาก ฝาย
วิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ จะทําการวิเคราะหครอบคลุมทั้งในดานกลยุทธการลงทุน ภาวะตลาดหลักทรัพย การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ปจจัยพื้นฐานรายบริษัท และการวิเคราะหทางเทคนิค รวมถึงการวิเคราะหดานตราสารอนุพันธ โดยมีเปาหมาย
ในการใหคําแนะนําในการลงทุนแกเจาหนาที่การตลาดและลูกคาของบริษัทฯ ดวยความถูกตองตามหลักวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ
เพื่อใหลูกคาไดรับขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน อันจะสงผลใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดี
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ฝายวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวยนักวิเคราะหที่มีประสบการณทําการวิเคราะหหมวดอุตสาหกรรมที่สําคัญ รวมถึง
บริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลคาตลาดไมสูงแตมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในระดับที่ดี ในปจจุบันบทวิเคราะหของ
บริษัทฯ ครอบคลุมหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนประมาณ 136 หลักทรัพย หรือประมาณรอยละ 80 ของมูลคาตลาดรวมของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยมีรูปแบบรายงานที่หลากหลายตามกลุมลูกคาเปาหมาย
2.1.2

ธุรกิจวาณิชธนกิจ

ปจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพย โดยทีมงานซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรูในดานตลาดเงินและตลาดทุนทั้ง
ในและตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแตวันที่ 30 กันยายน
2545 และยังไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยอีกดวย
ป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ จํานวน 125.78 ลานบาท สวนของบริษัทฯ 125.78 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 6.83 และ 6.77 ของรายไดรวม
ป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ จํานวน 77.12 ลานบาท สวนของบริษัทฯ 77.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ
3.17 และ 3.25 ของรายไดรวม
ป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ จํานวน 64.14 ลานบาท สวนของบริษัทฯ 64.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ
3.54 และ 3.76 ของรายไดรวม
ตารางแสดงแยกรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ
รายไดคาธรรมเนียม (บาท)
1. รายไดคาธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพย

ป 2555 *
21,971,843

ป 2556 *
65,814,655

ป 2557 *
118,642,438

2. รายไดคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน

42,142,430

11,310,000

7,140,000

64,114,273

77,124,655

125,782,438

รวม
* งบการเงินรวม

นอกจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังใหบริการในการเปนที่ปรึกษาดานอื่นๆ
อีก เชน

•
•
•
•
•

การควบรวมกิจการ และการเขาครอบงํากิจการ
การปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการหรือบริษัท
การประเมินมูลคากิจการ
การเขาทํารายการประเภทตางๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เชน การเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ของบริษัทจด
ทะเบียน หรือการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เปนตน

ผลงานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในป 2557 มีดังนี้
ตารางแสดงผลงานการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ในป 2557
บริษัทลูกคา
บมจ. ลีซ อิท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง

ลักษณะการใหบริการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

สําหรับการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทฯ ใหบริการในการเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยทั้งตราสารหนี้และ
ตราสารทุน ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขารวมจัดจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) จํานวน 22 หลักทรัพย โดย
บริษัทฯ ทําหนาที่เปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญจํานวน 6 บริษัท และเปนผูรวมจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุนสามัญจํานวน 16 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในป 2557 มีดังนี้
ตารางแสดงผลงานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในป 2557
บริษัท
บมจ. ลีซ อิท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
บมจ. เอ็กโซติค ฟูด
บมจ. ฟอรท สมารท เซอรวิส
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง
บมจ. สุธากัญจน
บมจ. อิชิตัน กรุป
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979
บมจ. พรอดดิจิ
บมจ. ริชี่ เพลซ 2002
บมจ. ทาคูนิ กรุป
บมจ. แอลดีซี เด็นทัล
บมจ. สมารทคอนกรีต
บมจ. สยามเวลเนสกรุป
บมจ. น้ําตาลบุรีรัมย
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส
บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอรตี้

ลักษณะการใหบริการ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
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บริษัท
บมจ. วิจิตรภัณฑปาลมออยล
บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี
บมจ. เค.ซี.เมททอลชีท
บมจ. ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
ลักษณะการใหบริการ
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (IPO)

ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะไดรับคาธรรมเนียมจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
แลว การใหบริการดังกลาวยังเปนการสนับสนุนธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาจากการไดรับจัดสรรหุน
ใหมที่เสนอขายอีกทางหนึ่งดวย
2.1.3

ธุรกิจการลงทุน

บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายคาหลักทรัพยเพื่อบัญชีบริษัท รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัท มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสาร
หนี้ หุนกู หนวยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย ภายใตกฎระเบียบที่ทางการกําหนดอยางเครงครัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การคาในระยะสั้น และลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาจัดสรรวงเงิน กําหนดแนวทางหลักเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และ
นโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคลอ งกับการกํากั บดูแลตามประกาศที่เ กี่ยวของของสํ านักงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ซึ่งบริษัทไดรับผลตอบแทนจากกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย เงินปนผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทําหนาที่กําหนดกล
ยุทธหรือนโยบายการลงทุนของบริษัททั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทตามสัดสวนการลงทุนที่
เหมาะสม จํากัดจํานวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสามารถติดตามการ
ลงทุนของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อบัญชีบริษัท
1. กําหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม มูลคาเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมูลคาเงินลงทุนขามวัน ตองไมเกินมูลคารวมที่บริษัท
กําหนด
2. รายชื่อหลักทรัพยที่จะลงทุน ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท และ มูลคาการถือครองหลักทรัพยแตละหลักทรัพย ของแต
ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตองไมเกินที่บริษัทกําหนด
3. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยใหทําการขายหลักทรัพยเพื่อจํากัดจํานวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น (Stop Loss) ทันที
เมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑที่บริษัทกําหนด
4. ปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ หรือประกาศของ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย และที่
ทางการกําหนดอยางเครงครัด
ป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากธุรกิจการลงทุน จํานวน 100.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.44 ของรายไดรวม สวน
ของบริษัทฯ มีรายไดจํานวน 100.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.39 ของรายไดรวม
ป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากธุรกิจการลงทุน จํานวน 206.21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.47 ของรายไดรวม สวน
ของบริษัทฯ มีรายไดจํานวน 206.41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.71 ของรายไดรวม
ป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากธุรกิจการลงทุน จํานวน 157.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.70 ของรายไดรวม สวน
ของบริษัทฯ มีรายไดจํานวน 155.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.13 ของรายไดรวม
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2.1.4

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ธุรกิจตราสารหนี้

ปจจุบัน บริษัทฯ เปนสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทยในการใหบริการเปนตัวแทนและ
ซื้อขายตราสารหนี้ ใหบริการแกนักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยนักลงทุนทั่วไปสามารถเปดบัญชีเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ควบคูไปกับ
การเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยได
ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย ยังคงไดรับความสนใจจากนักลงทุนรายยอยนอย ทําใหบริษัทฯ พิจารณาที่ยังคง
จะเนนการใหบริการดานตลาดทุนเปนหลัก
2.1.5

ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํา นักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุ ลาคม 2548 ใหประกอบธุ รกิจซื้อขายสั ญญาซื้อขายลว งหนา รวมทั้ง
คุณสมบัติครบถวนในการเปนสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing
House “TCH”) โดยบริษัทฯ ไดเริ่มเปดใหบริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551 เปนตนมา
แผนงานธุรกิจและแผนงานดานตลาดของธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา จะสรางฐานลูกคาจากกลุมลูกคาเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย
กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกคากลุมนี้จะมีความรูความเขาใจในการลงทุนระดับหนึ่ง สําหรับลูกคารายใหมของบริษัทฯ จะเนนลูกคาที่มีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนอยางดี นอกจากนั้นบริษัทฯ
ยังไดดําเนินการอบรมใหความรูกับลูกคาและผูสนใจ ใหเขาใจถึงกลยุทธการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให
สามารถใชประโยชนจากตราสารอนุพันธในการลงทุน หรือใชเพื่อปองกันความเสี่ยงได
ป 2557 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 4,064 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,284,953 สัญญา รายไดคานายหนาจากการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของ บริษัทฯ จํานวน 79.92 ลานบาท บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซื้อขายสัญญาลวงหนา
ป 2556 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 3,864 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 963,491 สัญญา รายไดคานายหนาจากการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของ บริษัทฯ จํานวน 122.46 ลานบาท บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซื้อขายสัญญาลวงหนา
ป 2555 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 3,695 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 879,906 สัญญา รายไดคานายหนาจากการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของ บริษัทฯ จํานวน 140.02 ลานบาท บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซื้อขายสัญญาลวงหนา
ตารางแสดงมูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (สัญญา)
บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา
ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (สัญญา)
สวนแบงการตลาด (รอยละ)
อันดับสวนแบงการตลาด
2.1.6

ป 2555
10,457,928
41
879,906
4.21
8

ป 2556
16,664,126
42
963,491
2.89
11

ป 2557
36,021,150
42
2,284,953
3.17
11

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหนวยลงทุน

ธุรกิจการเปนตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เปนบริการดานการลงทุนในกองทุนรวมที่อํานวยความ
สะดวกแกลูกคาภายใตแนวคิดการใหบริการจุดเดียวแบบครบวงจรโดยลูกคาสามารถทํารายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมไดทุก
ประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทเปนตัวแทนฯ พรอมขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนําเสนอสรุปรายการ
ลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียวซึ่งทําใหการลงทุนในกองทุนรวมเปนเรื่องงายสําหรับลูกคา ณ สิ้นป 2557 บริษัทรับเปนตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 18 แหง
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
ตารางแสดงมูลคาเงินลงทุน

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ลานบาท)

ป 2555

ป 2556

ป 2557

เปลี่ยนแปลง
(ป2556 – 2557)

% การ
เปลี่ยนแปลง

2,068.89

1,980.79

2,531.76

550.97

27.82%

บริ ษั ท ยั ง คงมี แ ผนเพิ่ม บริษั ท หลั กทรั พ ย จั ด การกองทุ น รวม ในการเป น ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น เพื่ อ เพิ่ ม ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑกองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการใหบริการดานกองทุนรวมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสะดวกสบายใหแก
ลูกคา
2.1.7

ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย

บริษัทไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2553 และเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2553 เปนตนมา
บริษัทฯ ทําหนาที่เปนคูสัญญากับผูยืมและผูใหยืมหลักทรัพย โดยจัดใหลูกคาผูมีความประสงคจะยืมหลักทรัพย หรือใหยืมหลักทรัพย
ไดสามารถดําเนินการตามความประสงค ธุรกรรมนี้ชวยพัฒนาใหนักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ในสภาวะที่
ตลาดมีความผันผวน เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนใหกับนักลงทุน บริษัทฯ พัฒนาการใหบริการธุรกรรม
นี้ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส นับสนุน การให บริ การธุรกรรม เพื่ อใหลูกคามี ชอ งทางในการเขา ใชบ ริการธุรกรรมอยางกวางขวาง
รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้
1. บริษัทฯ ใหยืมหลักทรัพยกับลูกคาเพื่อใหลูกคาทําการขายชอรต ซึ่งตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหขายชอรตไดเฉพาะหลักทรัพยที่
อยูในดัชนี SET100 และ ETF และการขายชอรตสามารถกระทําผานบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ
2. ผูยืมจะเสียคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยใหกับบริษัทฯ ผูใหยืมจะไดรับคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยจากบริษัทฯ
3. สิทธิประโยชนจากการถือหลักทรัพยที่นํามาใหยืมยังคงเปนของผูใหยืม
ป 2557 บริษัทฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพย จํานวน 1.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของรายไดรวม
ป 2556 บริษัทฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพย จํานวน 2.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของรายไดรวม
ป 2555 บริษัทฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพย จํานวน 3.29 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.19 ของรายไดรวม
2.1.8

ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Trading)

บริษัทใหบริการลูกคาดานการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ดวยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบ
อินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่ไดมาตราฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย
ไดกวา 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอํานวยความสะดวกใหนักลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองไดอยางงายดายภายใต
การเปดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชําระราคาไดหลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไมตองเปดบัญชีเงินฝาก
ตางประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกคาสามารถยายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสูตลาดที่มีแนวโนมที่ให
ผลตอบแทนที่สูงกวาไดตลอดเวลา ดานการชําระราคาระหวางประเทศ บริษัทฯ ไดทําธุรกรรมดังกลาวผานตัวแทนตางประเทศที่มีความมั่นคง
และเชี่ยวชาญในดานการชําระราคาระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชําระราคา และความ
ปลอดภัยในการลงทุนตางประเทศ
2.2

การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

2.2.1

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

ณ สิ้นป 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปดที่ระดับ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,298.71 จุด เมื่อสิ้นป 2556 หรือคิดเปนการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของตลาด SET และ MAI เฉลี่ยตอวันในป 2557 ลดลงมาอยูที่ 45,466 ลานบาท แมวา
คิดเปนการลดลงรอยละ 9.66 จาก 50,329 ลานบาท แตยังสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนติดตอกันเปนปที่ 3 ในป 2557 มีหลักทรัพยจดทะเบียนเขา
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ใหม ณ ราคา IPO รวมกันที่ 304,797 ลานบาท ลดลงรอยละ 10 จากป 2556 ณ สิ้นป 2557 มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาดปรับเพิ่มขึ้นทํา
สถิติสูงสูด โดย SET มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดป 2557 อยูที่ 13,856,283 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 จากป 2556 และ MAI อยูที่
383,075 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 116 จากป 2556 เปนการปรับขึ้นตามดัชนี SET Index และ mai Index ที่ปรับเพิ่มขึ้นและจํานวนบริษัทที่เขาจด
ทะเบียนซื้อขายใหม ทั้งนี้มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการเงิน กลุมทรัพยากร และกลุมบริการมีสัดสวน
รวม 55% ของมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดทั้งหมด
ในป 2557 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ มีความผันผวนมากที่สุดปหนึ่ง ในครึ่งแรกของป ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยาง
ซบเซาเนื่องจากภาวะกดดันทางการเมือง การชุมนุมในประเทศ ทําใหเศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก ซึ่งสอดคลองกับกลุมประเทศเกิดใหม ซึ่งอยู
ในชวงชะลอความรอนแรงทางเศรษฐกิจเชนกัน ขณะเดียวกันการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลักของโลกมีความเปราะบาง ทําใหการ
สงออกของประเทศไทยฟนตัวชายิ่งขึ้น ภาพเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเขาสูชวงครึ่งปหลัง หลังการเมืองในประเทศมีความ
ชัดเจนมากขึ้น มีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเดินหนาโครงการสาธารณูปโภคตางๆ และเรงขับเคลื่อนการลงทุน อยางไรก็ตามในชวงทายของป 2557
ภาพเศรษฐกิจไดรับแรงกดดันอีกครั้งจากการฟนตัวที่ลาชากวาคาดของเศรษฐกิจโลก การใชจายภาครัฐที่ต่ํากวาเปา การลงทุนในประเทศที่เริ่ม
ลาชาออกไปและการทรุดตัวลงของราคาสินคาโภคภัณฑ อยางไรก็ตามนักลงทุนในตลาดยังคงคาดหวังแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเชิงบวกมาก
ขึ้นในป 2558 โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนจากภาครัฐบาล ซึ่งนาจะทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจฟนตัวไดมากขึ้น ความคาดหวังทาง
เศรษฐกิจในป 2558 เปนแรงสงดัชนีในชวงทายปทําให SET Index ปรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ 1,603.89 จุด ในวันที่ 8 ธ.ค. 2557 และปดที่
1,497.67 จุดในป 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 โดยมีจุดต่ําสุดที่ 1,205.44 จุด (6 ม.ค. 2557) โดยผูลงทุนตางประเทศขายสุทธิ 35,696 ลานบาท แต
เปนการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับการขายสุทธิในป 2556 กวา 1 แสนลานบาท ทั้งนี้นักลงทุนตางชาติขายสุทธิเกือบตลอดทั้งป ยกเวนชวงไตรมาส
3 ของปซึ่งสถานการณทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้น นักลงทุนบุคคลยังเปนกลุมที่มีสัดสวนการซื้อขายสูงที่สุดที่ราวรอยละ 62 มากกวาป 2556
ที่อยูที่รอยละ 57 ของการซื้อขายทั้งหมด
ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป 2555
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)

ป 2556

ป 2557

1,391.93

1,298.71

1,497.67

558

585

613

11,964,465

11,496,765

14,239,357

7,914,567

12,330,669

11,139,291

32,304

50,329

45,466

18.3

14.6

17.8

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาตามบัญชีตอหุน (เทา)

2.4

2.0

2.1

อัตราเงินปนผลตอบแทน (รอยละ)

3.0

3.2

2.9

จํานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท)
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวม (ลานบาท)
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (เทา)

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ณ สิ้นป 2557 มีจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 38 บริษัท โดยมีบริษัท
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปดดําเนินการจํานวน 33 บริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพยเปดใหบริการใหม 1
รายไดแก บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ทําใหการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยยิ่งสูงขึ้น ไมวาจะเปนดานราคา ดาน
พนักงานการตลาด รวมถึงการแขงขันดานคุณภาพ ผลิตภัณฑทางการเงินที่ใหทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น และความหลากหลายในการ
ใหบริการ
ตารางแสดงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ
ป 2555
852,096
6.19
2

มูลคาการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (ลานบาท)
สวนแบงการตลาดของบริษัทฯ (รอยละ)
อันดับสวนแบงการตลาด

สวนที่ 1

ป 2556
1,266,752
5.88
3

ป 2557
1,065,999
5.24
4
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีผลตอความสนใจของบริษัทตางๆ ในการ
นําหลักทรัพยของบริษัทเขามาทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
สําหรับป 2557 ภาวะตลาดหุนไทยมีความผันผวนคอนขางมาก ในชวงตนปดัชนีตลาดหลักทรัพยไดรับแรงกดดันจากปญหาความไม
สงบทางการเมืองภายในประเทศตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2556 ที่ผานมา สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ
โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงต่ําสุดอยูที่ 1,224.62 จุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2557 ในขณะที่ชวงครึ่งปหลังภายหลังการเขามาควบคุม
สถานการณโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม ผลักดันใหเศรษฐกิจไทยกลับมาฟนตัวและสรางความเชื่อมั่น
ใหกับนักลงทุนไดอีกครั้ง สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,600.16 จุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2557 อยางไรก็ตาม ในชวง
ปลายปดัชนีตลาดหลักทรัพยไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอยางหนักจาก
การเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ํามันในตลาดโลกอยางมาก และการลดลงของความตองการใชน้ํามันในหลายประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปดที่ 1,497.67 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดย
นักลงทุนตางชาติมียอดขายสุทธิจํานวน 35,695.93 ลานบาท ทั้งนี้มีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 17 บริษัท คิดเปนมูลคา
การระดมทุนจํานวน 43,557.81 ลานบาท และมีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม จํานวน 20 บริษัท คิดเปนมูลคาการระดมทุน
จํานวน 9,916.38 ลานบาท
ในป 2556 ภาวะตลาดหุนไทยมีความผันผวนสูงมาก โดยในชวงครึ่งปแรกดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,643.43 จุด ณ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพยไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุสวนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องธนาคารกลาง
สหรัฐฯ มีแผนจะลดมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE : Quantitative Easing) ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดัน
จากปจจัยการเมืองภายในประเทศ สงผลทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจาก 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 เปน 1,298.71 จุด
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยนักลงทุนตางชาติมียอดขายสุทธิถึงจํานวน 194,701.88 ลานบาท ทั้งนี้มีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
จํานวน 13 บริษัท คิดเปนมูลคาการระดมทุนจํานวน 31,044.88 ลานบาท และมีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม จํานวน 15 บริษัท
คิดเปนมูลคาการระดมทุนจํานวน 8,017.24 ลานบาท
ในป 2555 ภาวะตลาดหุ น ไทยปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มาก สาเหตุ ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการใช น โยบายของรั ฐ บาลเพื่ อ กระตุ น การบริ โ ภค
ภายในประเทศ เชน นโยบายบานหลังแรก รถคันแรก การปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล การปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา เปนตน รวมทั้งการฟน
ตัวอยางรวดเร็วของภาคธุรกิจภายหลังเหตุการณน้ําทวม รวมทั้งสถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่คอนขางนิ่ง ไมมีเหตุการณความ
รุนแรง ทําใหสามารถสะทอนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงของประเทศไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น สงผลทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เปน 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยนักลงทุนตางชาติมียอดซื้อสุทธิถึงจํานวน
76,896.93 ลานบาท ทั้งนี้มีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 8 บริษัท คิดเปนมูลคาการระดมทุนจํานวน 17,181.90 ลานบาท
และมีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม จํานวน 10 บริษัท คิดเปนมูลคาการระดมทุนจํานวน 2,482.17 ลานบาท
ตาราง แสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยใหม

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)
จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพย
มูลคาการระดมทุน (ลานบาท) *
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีเ่ พิกถอนการจดทะเบียน
จํานวนบริษัทจดทะเบียน
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท)
ตลาดหลักทรัพยใหม (MAI)
ดัชนีตลาดหลักทรัพยใหม ณ สิ้นงวด (จุด)

สวนที่ 1

ป 2555

ป 2556

ป 2557

1,391.93
8
17,181.90
4
477
11,831,448.07

1,298.71
13
31,044.88
1
490
11,496,765.17

1,497.67
17
43,557.81
7
503
13,856,283.31

415.68

356.8

700.05
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จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพยใหม
มูลคาการระดมทุน (ลานบาท) *
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีเ่ พิกถอนการจดทะเบียน
จํานวนบริษัทจดทะเบียน
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีย่ ายจาก MAI ไป SET
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีย่ ายจาก SET ไป MAI
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท)

10
2,482.17
81
2
133,017.08

15
8,017.24
95
2
1
177,364.99

20
9,916.38
1
111
4
1
383,075.24

หมายเหตุ * มูลคาการระดมทุนคํานวณจากหุนทั้งหมดที่ขายใหกับประชาชนทั่วไป (หุนเพิ่มทุนและหุนจัดสรรสวนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยหลายแหงไดหันมาเนนธุรกิจวาณิชธน
กิจจนทําใหการแขงขันคอนขางรุนแรง โดยมีบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินจํานวน
76 บริษัท (ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557) และมีบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตในการจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 40 บริษัท โดยในการแขงขัน
สวนใหญจะเนนการแขงขันในดานคุณภาพของทีมงาน ประสบการณและความเชี่ยวชาญของการใหบริการและคําปรึกษาในธุรกรรมตางๆ
ความคิดริเริ่มในการนําเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหมๆ เพื่อบรรลุความตองการของลูกคา ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
2.2.2

ขอไดเปรียบและกลยุทธการแขงขัน

ทามกลางภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อบรรลุเปาหมายในการเพิ่มสวนแบงการตลาดในธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย บริษัทฯ มีขอไดเปรียบและกลยุทธในการแขงขันดังนี้
1. บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสรางสรรคใหมๆ (The Innovative Premium Broker)
บริษัทฯ มุงเนนการใหบริการคุณภาพเหนือระดับและการสรางสรรคในรูปแบบใหมๆ (The Innovative Premium
Broker) เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดใหแกลูกคา เชน การปรับรูปแบบของ website ใหมใหมีรูปแบบ การนําเสนอ เนื้อหา และขอมูล
ภายใตเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จัดทําหนังสือรายงานบทวิเคราะหหลักทรัพย Momentum ราย 2 เดือน โดยจัดทํารูปเลมที่สวยงาม และ
การจัดเนื้อหาที่ตางจากบทวิเคราะหลักษณะเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเสนอบริการใหมๆ อยางตอเนื่องในอนาคต
2. การพัฒนาบุคลากรดานการตลาด
เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่เนนการบริการ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญเกี่ยวกับบุคลากรดานการตลาดเปนอยางมาก โดย
เริ่ ม ตั้ งแต การคั ด เลื อกบุ คลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ และในระหว างการปฏิ บัติ ง าน บริ ษัท ฯ ยั ง จั ดให มี โครงการอบรมพัฒ นาความรู
ความสามารถในดานตางๆ ใหแกเจาหนาที่การตลาดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการฝกอบรมจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เชน การ
อบรมความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินเพิ่มเติม การวิเคราะหทางเทคนิค รวมถึงการอบรมตางๆ ที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคา
ของบริษัทฯ ไดรับบริการที่ดีที่สุดอยางตอเนื่อง
3. การพัฒนางานวิเคราะหหลักทรัพย
บริษัทฯ ใหความสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยควบคูกับการพัฒนาธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมาโดยตลอด โดยปจจุบัน
บริษัทฯ มีสายงานวิจัยเพื่อทําการวิเคราะหหลักทรัพยที่ครอบคลุมการวิเคราะหหลักทรัพยถึงจํานวน 136 หลักทรัพย ซึ่งมีมูลคาตลาดคิดเปน
ประมาณรอยละ 80 ของมูลคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพยฯ ดวยเจาหนาที่วิเคราะหหลักทรัพยที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตางๆ จึงทํา
ใหบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับซึ่งสามารถเห็นไดจากการที่มีบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ ถูกนําเสนอตามสื่อตางๆ
อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีทีมวิเคราะหดานเศรษฐกิจ ทีมวิเคราะหเทคนิค และทีมวิเคราะหตลาดอนุพันธซึ่งเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง โดยไดรับรางวัลทีมวิจัยยอดเยี่ยมดานตราสารอนุพันธ จากสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย นอกจากนี้บริษัทยังไดรวมมือกับบริษัท
หลักทรัพย โอซีบีซี ประเทศสิงคโปร สถาบันการเงินซึ่งมีเครือขายทั่วโลกในการพัฒนาและสงมอบงานวิจัยเพื่อขยายชองทางการตลาดในการ
ดึงดูดนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย และนํานักลงทุนไทยไปลงทุนตางประเทศดวย
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

บริษัทมีบทวิเคราะหตางๆกวา 10 ประเภทออกเผยแพรใหกับลูกคาเปนรายวัน และรายเดือนคูไปกับการวิเคราะหสถานการณ
ธุรกิจอยางทันเหตุการณอยางสม่ําเสมอเพื่อใหขอมูลแกนักลงทุน
4. การพัฒนาบริการดานวาณิชธนกิจ
บริษัทฯ มีกลยุทธที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินใหครอบคลุมทุกดาน เพื่อเสนอบริการดานการเงินที่เหมาะสมและมี
คุณภาพสําหรับลูกคาแตละราย โดยเนนการสรางผลงานใหเปนที่ยอมรับ นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการเงินแลว บริษัทฯ ยังใหบริการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย เพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนใหกับทั้งลูกคาเดิมและลูกคาใหมอยางตอเนื่อง
5. การควบคุมตนทุนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการควบคุมตนทุนในการดําเนินงานใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับความสามารถในการหารายได การ
ลงทุนในทรัพยสิน และบุคลากร ฝายจัดการจะรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยมุงเนนที่ประสิทธิภาพและความสามารถใน
การใหบริการสูงสุด และไมมีรายจายที่เกินความจําเปน เพื่อใหมีความสามารถในการทํากําไรแมในภาวะที่ตลาดซบเซา
6. การเจาะกลุมลูกคาใหมที่มีศักยภาพ
บริ ษัทฯ มีเ ปาหมายในการเจาะลูกคา กลุ มใหม ที่มี ศักยภาพและมีความสนใจที่ จะลงทุนในตลาดหลักทรั พย ฯ แต ยังไมเคยมี
ประสบการณในการลงทุนมากอน โดยบริษัทฯ จะใชวิธีการพบปะกับลูกคาโดยตรงเพื่อเริ่มสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา อีกทั้งยังเปนการให
ความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ ในการขยายฐานลูกคาเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคารายใหมนั้น
บริษัทฯยังไดจัดทําขอตกลงกับธนาคารพาณิชยในการติดตอหรือแนะนําบริการของบริษัทฯใหแกลูกคาที่มีธุรกรรมกับธนาคาร และสนใจลงทุน
ในหลักทรัพยเพื่อเปนลูกคาของบริษัทหลักทรัพยอีกดวย
7. การสนับสนุนที่ดีจากกลุมผูถือหุน
เนื่องจากกลุมผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผูที่มีความกวางขวางในวงการธุรกิจ จึงทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมธุรกิจตางๆ ซึ่งเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ ในการชวยหาลูกคาที่มีคุณภาพ สําหรับธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งธุรกิจเหลานี้เปนธุรกิจ
ที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

2.3.1

แหลงที่มาของเงินทุน

แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯ มาจากสวนของผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880.089 ลาน
บาท ทุนชําระแลวจํานวน 880.088 ลานบาท วงเงินกูยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชําระราคาหลักทรัพยจากสถาบันการเงินรวมจํานวน 2,445
ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนสํารองใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
2.3.2

การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยมื ผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
-ไมมี-

2.3.3

การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปคิดเปนรอย
ละ 94.24 และรอยละ 86.77 ตามลําดับ ซึ่งเกินกวาอัตราขั้นต่ําที่รอยละ 7.0 ตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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3.

ปจจัยความเสี่ยง

3.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพยฯ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงินและ
ตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย จึงขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สถานการณทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งหาก
เกิดความผันผวน จะสงผลกระทบตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและรายไดคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทฯ
รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตามงบการเงินรวมในป 2557 ป 2556 และป 2555 จํานวน 1,388.47 ลานบาท จํานวน 1,752.94
ลานบาท และจํานวน 1,347.73 ลานบาท ในสวนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2557 ป 2556 และป 2555
จํานวน 1,388.47 ลานบาท จํานวน 1,631.17 ลานบาท และจํานวน 1,232.46 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายไดจากคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยการเพิ่มรายไดในธุรกิจดานอื่นๆ ของ
บริษัท ซึ่งไดแก ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสาร
หนี้ และธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืนหนวยลงทุน ธุรกิจการซื้อขายหุนในตางประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะนําเสนอธุรกิจใหมๆ เพื่อเปนทางเลือก
ในการลงทุนใหแกลูกคาและเพิ่มแหลงรายไดของบริษัทใหมีความหลากหลายในอนาคต
3.2

ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันภายในอุตสาหกรรมคอนขางสูง เนื่องจากมีลักษณะการใหบริการที่ใกลเคียงกัน มีจํานวนผู
ใหบริการที่เปดดําเนินงานในปจจุบันถึง 34 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป การคิด
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยเปนแบบเสรี ทําใหการแขงขันดานราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทไมรักษาคุณภาพการใหบริการที่ดีไว อาจทํา
ใหบริษัทฯ สูญเสียสวนแบงการตลาดได
เพื่อรองรับผลกระทบจากการแขงขัน บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมดวยการสรางความแข็งแกรงของธุรกิจ ปรับแผนใหสอดคลองกับ
สถานการณ ตางๆ รองรั บการคิด คาธรรมเนีย มซื้อขายหลักทรัพ ย แบบเสรี นอกจากนั้ นบริ ษั ทฯ ยัง ไดเ นนการให บริ การที่ มีคุ ณ ภาพ และ
สรางสรรคในดานตาง ๆ โดยการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในดานการใหบริการและการใหคําแนะนําลูกคาอยางตอเนื่อง พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจเพื่อเปนทางเลือกอํานวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และเพื่อเพิ่มชองทางในการหารายไดของบริษัท
3.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญหรือนอยราย

ในป 2557 ป 2556 และป 2555 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคารายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เทากับ 280,476 ลานบาท
321,262 ลานบาท และ 172,709 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.31 รอยละ 25.36 และรอยละ 20.26 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
รวมของบริษัทฯ ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกคากลุมดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ได
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงโดยพยายามขยายฐานลูกคารายยอย
และลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศใหมีจํานวนมากขึ้น โดยมีจํานวนลูกคารายยอยที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ณ สิ้นป 2557 จํานวน
52,778 บัญชี ณ สิ้นป 2556 จํานวน 50,147 บัญชี และ ณ สิ้นป 2555 จํานวน 40,126 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกคาสถาบัน
ใหมทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง
3.4

ความเสี่ยงจากการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย

แมวาการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ และเปนปจจัยหนึ่งในการรักษาและ
ขยายฐานลูกคาของบริษัทฯ แตบริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผูรับประกันการจําหนายไมสามารถจําหนายหลักทรัพยไดหมดตามที่
รับประกันไว บริษัทฯ จะตองรับหลักทรัพยที่เหลือจากการจําหนายเขาไวในพอรตการลงทุนของบริษัทฯ อันอาจทําใหบริษัทฯ ตองรับรูผล
ขาดทุนหากราคาของหลักทรัพยดังกลาวภายหลังที่เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯแลวลดลงต่ํากวาราคาที่รับประกันการจําหนาย นอกจากนี้ ยัง
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สงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ อีกดวย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเปนผลมาจากปจจัยตางๆ เชน การกําหนดราคาขายหลักทรัพยที่ไม
เหมาะสมกับความตองการของนักลงทุน และความไมแนนอนในตลาดเงินและตลาดทุน เปนตน
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพยที่จะจําหนาย ตรวจสอบขอมูลและ
ความนาสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยอยางรอบคอบ พิจารณาถึงความตองการของลูกคาในหลักทรัพยที่จะจําหนาย และสภาวะของ
ตลาดเงินและตลาดหลักทรัพยฯ โดยกอนการรับประกันการจําหนายหลักทรัพยนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเปนผูประเมินความ
เสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจําหนาย ทําใหการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทฯ ไมเคยประสบกับปญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยง
จากการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Rule:
NCR) ในอัตราที่สูงเกินกวาเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดที่รอยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราสวน
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิรอยละ 94.24
3.5

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินของลูกคาและหนี้สูญ

บริษัทฯ ไดลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระราคา โดยไดพิจารณาคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พรอมกันนี้ ได
มีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใหเปนตามเกณฑของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย อีกทั้งยังมีการดําเนินการ
พิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใหเหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกคา กรณีลูกคามีการผิดนัดชําระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนใน
การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยสวนใหญแลวลูกคาจะมีหลักทรัพยในบัญชี ทําใหบริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพยเพื่อการ
ชําระหนี้ของลูกคาไดทันที ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดใหลูกคารายยอยทุกรายตองวางหลักประกันสําหรับการซื้อขาย
หลักทรัพยในบัญชีเงินสดไมต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีบริการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยแกลูกคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติ
วงเงินและการควบคุมติดตามอยางเครงครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกําหนดรายชื่อหลักทรัพย และอัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial
Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพยอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมใหลูกคาวางหลักประกันไวในบัญชีมารจิ้น
และหากทรัพยสินของลูกคามีมูลคาลดลงต่ํากวาอัตรามารจิ้นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะดําเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แลวแต
กรณี
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับรวมเทากับ 2,537 ลานบาท โดยมีมูลหนี้จัดชั้นต่ํา
กวามาตรฐานจํานวน 1 ลานบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจํานวน 70 ลานบาท ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 0.04 และรอยละ 2.76 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับรวม ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดตั้งสํารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไวแลวเต็มจํานวน ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการ
ติดตามใหชําระหนี้ และดําเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกลาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญตอเมื่อคดีดังกลาวถึงที่สุดแลว
และลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ดังกลาวได
3.6

ความเสี่ยงทางดานบุคลากร

บุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยซึ่งเปนธุรกิจการใหบริการ โดยเฉพาะบุคลากรดานการตลาด วาณิชธนกิจ
และวิเคราะหหลักทรัพย ซึ่งถือวาเปนวิชาชีพที่ใชความรูความชํานาญเฉพาะดานและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก ทั้งนี้การ
โยกยายบุคลากรดังกลาว อาจสงผลตอความตอเนื่องของการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกยายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนา
และเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อใหสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่มีการโยกยายบุคลากร
นอกจากนี้ การที่ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดมาตรการ เพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนขั้นสูงสําหรับเจาหนาที่การตลาด ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
ชวยลดความรุนแรงของปญหาการโยกยายเจาหนาที่การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานดวยการให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะตลาดในรูปแบบตาง ๆ เชน เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เปนตน รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจาก
คณะผูบริหารของบริษัทฯ ที่ใหความใสใจในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ทั้งยังมี
นโยบายมุงเนนการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร สนับสนุนการทํางานรวมกันเปนทีมงานที่ดี พรอมกับมีแผนในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน และเกิดความกาวหนาในอาชีพอยางมั่นคง
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ความเสี่ยงจากการขัดของของระบบคอมพิวเตอร

ระบบคอมพิวเตอรเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดของหรือความผิดพลาดของระบบดังกลาวจะสงผล
กระทบโดยตรงตอการดําเนินงานและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ ไดใชระบบซอฟตแวร Intelligent Integrated
Brokerage Application (IIBS) สําหรับธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งเปนระบบคอมพิวเตอรหลักที่ใชในธุรกิจหลักทรัพย โดย
ระบบ IIBS ประกอบดวยสวนสําคัญไดแก สวนระบบ Front Office Integrated System (IFIS) ซึ่งเปนระบบซื้อขายหลักทรัพย
แบบเรียลไทม (Real Time) และระบบ การยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) ที่เชื่อมตอกับระบบ Front และ Back office สวน
ระบบที่ทาง บริษัท มีใหบริการแกลูกคา คือระบบ iTrade ที่ทําใหลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยไดโดยการเชื่อมตอผานระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงระบบที่ลูกคาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Trading) ไดดวย และอีกสวนเปนระบบ Securities BackOffice Automation System (SBA) ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยระหวางลูกคาและศูนยรับฝากหลักทรัพย
รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบขอมูลตางๆ เชน วงเงินเครดิตของลูกคา รายงานอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เปนตน และยังมี
ระบบ Oracle Finance ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการดานบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานดานหลักทรัพยแลวบริษัทฯ
ยังมีระบบงานดานอนุพันธ โดยใชระบบ Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซึ่งเปนระบบ
การซื้อขาย Derivatives แบบเรียลไทม และระบบการประมวลผลจัดการขอมูลทางดาน Back Office
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอยางตอเนื่อง โดยไดเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประมวลผลใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับขอมูลไดมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการสํารองในทุกดานไมวาจะเปนการ
สํารองขอมูล ระบบไฟฟา ระบบเครือขายใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดวย โดยนอกจากระบบสํารองขอมูลที่สํานักงานใหญแลว บริษัทฯ ได
จัดตั้งศูนยสํารองขอมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8 อาคารบางกอกแลนด ถนนปอปปูลา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งจะ
สามารถใช ง านแทนระบบคอมพิ ว เตอร ด า นหลั กทรั พ ย ได ทั น ที ใ นกรณี ที่ ร ะบบที่ สํ า นักงานใหญ ขั ด ข อ ง ทั้ง นี้ หากพิจ ารณาในแง อั ต รา
Utilization rate ระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ มีการใชงานอยูในระดับเพียงรอยละ 50 ในปจจุบัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและ
รองรับขอมูลไดอีกเปนจํานวนมาก และระบบงานดาน Derivatives บริษัทฯไดจัดใหมีเครื่องสํารองโดยใชระบบ Click Trade ของ
TFEX และ Set Trade เปนระบบสํารอง ซึ่งสามารถใชงานไดหากระบบ Derivatives หลักมีปญหา สําหรับนโยบายการควบคุม
ปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเครงครัด
ในสวนของสาขาตางจังหวัด บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอรสําหรับสาขาและเชาวงจร MPLS เปนสายสงขอมูลหลักในการ
ติดตอกับสํานักงานใหญ ทําใหการสงขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยจากสาขามายังสํานักงานใหญรวดเร็วยิ่งขึ้น พรอมกับเชาวงจรสํารองเพื่อ
ติดตอกับสํานักงานใหญโดยตรงหากระบบคอมพิวเตอรสาขาเกิดขัดของ ทําใหความเสี่ยงในเรื่องการสงขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับสาขา
ลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟาสํารองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟาขัดของ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอรเปนประจําทุกเดือนในเรื่องการทํางานของระบบโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องไฟฟาขัดของ อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจาของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแตบริษัทฯ เปดดําเนินงานมา บริษัทฯ ยังไมมี
เหตุขัดของเรื่องระบบดังกลาว
ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเลือกใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ทําใหความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดของของระบบคอมพิวเตอรจึงไมเกิดขึ้น
3.8
ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่อยูภายใตกฎหมายและขอกําหนดที่เขมงวด รวมถึงขอผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมของกฎหมายและหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากการกําหนด และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑนโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยของภาครัฐหรือหนวยงานที่กํากับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังอาจมีความเสี่ยงจากขอผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ เชน ความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ของการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน การ
ไมปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของเจาหนาที่การตลาด เปนตน ซึ่งขอผิดพลาดดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงของ
บริษัทฯ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ถูกสั่งพักการใหบริการดังกลาว หรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งอาจสงผลถึงการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายใหมีฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลและตรวจสอบใหพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติตามขอกําหนดและหลักเกณฑตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัด และเมื่อมีการแกไขขอกําหนด และ/หรือกฎเกณฑ
ตางๆ บริษัทฯ จะจัดใหมีการแจงประกาศ กฎเกณฑใหพนักงานที่เกี่ยวของทุกคนไดรับทราบอยางทั่วถึงกันใหเปนปจจุบันทุกครั้ง
3.9

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ใหประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งมี
คุณสมบัติครบถวนในการเปนสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures
Exchange “TFEX”) และบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) (Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯไดเริ่ม
ใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551 เปนตนมา ปจจุบันมีจํานวนบริษัทสมาชิกรวมทั้งสิ้น 42 ราย
จากภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในป 2557 บริษัทฯมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสื้น 2,284,953 สัญญา หรือคิดเปนรอยละ
3.17 ของสวนแบงตลาด ป 2556 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 963,491 สัญญา หรือ คิดเปนรอยละ 2.89 ของสวนแบงการตลาด โดย
ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งของบริษัทฯ เองและของทั้งตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา สวนหนึ่งเกิดจากการปรับลักษณะสัญญาของ
SET50 Index Futures ใหมีขนาดเล็กลงเปน 1 ใน 5 ของขนาดสัญญาเดิม รวมถึงการที่นักลงทุนใช Single Stock Futures
(SSF) ในการปองกันความเสี่ยงและทํากําไรจากความผันผวนของตลาด ซึง่ ทําใหปริมาณการซื้อขาย SSF ของตลาด TFEX เพิ่มขึ้นอยาง
มากจาก 8,415,967 สัญญาในป 2556 มาเปน 19,624,561 สัญญาในป 2557 หรือเพิ่มขึ้น 133% จึงเห็นไดวานักลงทุนไดใหความสนใจเพิ่มขึ้น
เปนอยางมาก และตั้งแตบริษัทฯเริ่มใหบริการเปนตัวแทนฯ ลูกคาของบริษัทฯก็ไดใหความสนใจเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และ
สวนแบงตลาดของบริษัทฯก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแตเริ่มใหบริการ
บริษัทฯ มีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัท ในป 2557 ในป 2556 และ
ในป 2555 จํานวน 79.92 ลานบาท จํานวน 122.46 ลานบาท และจํานวน 140.02 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซื้อขายสัญญา
ลวงหนา
เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซอนของลักษณะสินคา บริษัทฯ
ไดมีการกําหนดการบริหารความเสี่ยงที่เขมงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกคาที่มีความรู มีประสบการณการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา และ
พิจารณาวงเงินใหเหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา รวมถึงไดกําหนดการวางเงินประกัน (Margin) ใหเพียงพอ
กอนสงคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปด
ฐานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินการจัดอบรมเพื่อใหความรู และสรางความเขาใจในการใหบริการในสัญญาซื้อขายลวงหนาใหกับ
บุคลากรของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
3.10

ความเสี่ยงจากมีผูถอื หุนรายใหญเกิน 25%

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนรอยละ 25.26 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัท ผูถือหุน
จึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมในการประชุมผูถือหุนที่มีวาระสําคัญ หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดคะแนน
เสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่
ตรวจสอบและถวงดุลในเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได อยางไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบจํานวน 3
ทาน จากกรรมการบริษัทจํานวน 9 ทาน ทําหนาที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งใหคําแนะนําการดําเนินงานของบริษัทใหมีความโปรงใสและ
ถูกตอง
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจในงบการเงินรวมมีมูลคาตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น
108.92 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
* งบการเงินรวม
รายการทรัพยสิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลคาสุทธิ *
หลังหักคาเสื่อม (บาท)
1. อุปกรณสํานักงาน

เปนเจาของ

52,613,578

2. เครื่องตกแตงและติดตั้ง

เปนเจาของ

48,299,040

3. ยานพาหนะ

เปนเจาของ

7,799,021

4. อุปกรณระหวางติดตั้ง

เปนเจาของ

203,792

รวม

108,915,431

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสุทธิในงบการเงินรวม แสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม จํานวน
36.40 ลานบาท ประกอบดวย คาสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา คาซื้อสวนงานนายหนาลูกคารายยอย โปรแกรมคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบดวย การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย และการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่งไมได
แสดงมูลคาอยูในงบการเงินของบริษัทฯ
สัญญาเชา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ ที่ตั้งสาขาตาง ๆ จํานวน 35 สาขา และที่ตั้ง
หนวยงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังตอไปนี้
พื้นที่สํานักงาน
สํานักงานใหญ

รายละเอียดของสัญญา
คูสัญญา : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN คอมเมอรเชียล โกรท

อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

: 3,035.73 ตารางเมตร

เลขที่ 999/9 ชั้น 17, 18 ,25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

พื้นที่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2557 – 14 มีนาคม 2560 (ชั้น 17 134.16 ตรม.)

: 1 กุมภาพันธ 2557 – 31 มกราคม 2560 (ชั้น 18 2,234.87 ตรม.)
: 12 กรกฎาคม 2557 – 11 กรกฎาคม 2560 (ชั้น 25 666.70 ตรม.)
สํานักงานอัลมาลิงค

คูสัญญา : บริษัท บี. กริม. อัลมาลิงค บิลดิ้ง จํากัด

: 1,470 ตารางเมตร

เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9,14,15

พื้นที่

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

ระยะเวลา : 15 สิงหาคม 2557 – 14 สิงหาคม 2560

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สวนที่ 1

หนา 30

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สํานักงานอัมรินทรทาวเวอร

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
คูสัญญา : บริษัท อัมรินทรราชประสงค จํากัด

: 1,342 ตารางเมตร

เลขที่ 496 - 502 ชั้น 20 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร

พื้นที่

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2558

กรุงเทพมหานคร 10330
สาขา เซ็นทรัลปนเกลา 1

คูสัญญา : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

เลขที่ 7/129 - 221 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร ปนเกลา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

: 289.10 ตารางเมตร

หองเลขที่ 1404 ชั้น14 ถนนบรมราชชนนี

พื้นที่

แขวงอรุณอัมมรินทร เขตบางกอกนอย

ระยะเวลา : 17 มิถุนายน 2556 – 16 มิถุนายน 2559

กรุงเทพมหานคร 10700
สาขาบางกะป

คูสัญญา : บริษัท นอมจิตต อินคอรเปอเรชั่น จํากัด

: 179.72 ตารางเมตร

เลขที่ 3105 อาคารเอ็นมารค หองเลขที่ A3 R02 ชั้น 3

พื้นที่

ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป

ระยะเวลา : 4 กันยายน 2556 – 3 กันยายน 2559

กรุงเทพมหานคร 10240
สาขาอิตลั ไทยทาวเวอร

คูสัญญา : บริษัท บางกอกออฟฟศ 3 จํากัด

: 229.78 ตารางเมตร

เลขที่ 2034/52 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 11

พื้นที่

ยูนิต 11-07/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2559

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาบางนา

คูสัญญา : บริษัท สี่พระยากอสราง จํากัด

: 255 ตารางเมตร

เลขที่ 589 หมู 12 อาคารชุดทาวเวอร 1 ออฟฟศ

พื้นที่

หองเลขที่ 1093/105 ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด

ระยะเวลา : 4 กรกฎาคม 2555 – 3 กรกฎาคม 2558

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สาขาสินธร 1

คูสัญญา : บริษัท สยามสินธร จํากัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ

พื้นที่

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 2555 – 15 มิถุนายน 2558

สาขาสินธร 2

: 355 ตารางเมตร

คูสัญญา : บริษัท สยามสินธร จํากัด

: 153 ตารางเมตร

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 24 ถนนวิทยุ

พื้นที่

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2559

สวนที่ 1

หนา 31

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สาขาสินธร 3

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
คูสัญญา : บริษัท สยามสินธร จํากัด

: 151 ตารางเมตร

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 19 ถนนวิทยุ

พื้นที่

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ 2556 – 31 มกราคม 2559

สาขาลาดพราว

คูสัญญา : บริษัท รสาทาวเวอร จํากัด

: 156 ตารางเมตร

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร 2 ชั้น 11 ยูนิต 1106

พื้นที่

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

ระยะเวลา : 25 กุมภาพันธ 2557 – 24 กุมภาพันธ 2560

กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาประชาชื่น

คูสัญญา : หางหุนสวนจํากัด รัจนาการ (2530)

: 188 ตารางเมตร

เลขที่ 105/1 ชั้น 4 อาคาร บี ถนนเทศบาลสงเคราะห

พื้นที่

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2559

(ยูนิตเลขที่ B403)
สาขาไทยซัมมิท

คูสัญญา : บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร จํากัด

: 162.70 ตารางเมตร

เลขที่ 1768 ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร

พื้นที่

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

ระยะเวลา : 19 สิงหาคม 2557 – 18 สิงหาคม 2560

กรุงเทพมหานคร 10310
สาขารัตนาธิเบศร

คูสัญญา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร จํากัด

: 300 ตารางเมตร

เลขที่ 576 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ

พื้นที่

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560

(หองเลขที่ SH127)
สาขาสมุทรสาคร

คูสัญญา : ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

: 300 ตารางเมตร

เลขที่ 930/42 ส และ 930/42 ห อาคารธนาคาร ไอซีบีซี

พื้นที่

(ไทย) จํากัด (มหาชน) ชั้น 2 ,3 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย

ระยะเวลา : 10 มีนาคม 2557 – 9 มีนาคม 2560

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขารังสิต

คูสัญญา : นายสมเกียรติ บุญดาว

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 1/832 หมูที่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน

พื้นที่

ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2558

สาขาอับดุลราฮิม

คูสัญญา : กองทุนรวมสินทรัพยไทย1

: 302 ตารางเมตร

เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12 หองเลขที่ 1210

พื้นที่

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ 2557 - 31 มกราคม 2560

กรุงเทพมหานคร 10500

สวนที่ 1

หนา 32

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สาขาขอนแกน 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
คูสัญญา : นางสิรีธร จารุธัญลักษณ

: 249 ตารางเมตร

เลขที่ 311/16 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง

พื้นที่

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

ระยะเวลา : 21 กรกฎาคม 2557 – 20 กรกฎาคม 2560

สาขาขอนแกน 3

คูสัญญา : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

: 170 ตารางเมตร

เลขที่ 4/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

พื้นที่

(มหาชน) ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2555 – 31 สิงหาคม 2558

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
สาขาหาดใหญ 1

คูสัญญา : บริษัท เอส เอ บิวดิง จํากัด

เลขที่ 200/221,223 อาคารจุลดิศ หาดใหญพลาซา ชั้น 2

พื้นที่

ถนนนิพัทธอุทิศ 3 ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558

: 100 ตารางเมตร

จังหวัดสงขลา 90110
สาขาหาดใหญ 2

คูสัญญา : บริษัท ออลซีซัน โฮเต็ล จํากัด

: 340 ตารางเมตร

เลขที่ 106 ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ

พื้นที่

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

ระยะเวลา : 16 กันยายน 2555 – 15 กันยายน 2558

สาขาหาดใหญ 3

คูสัญญา : บริษัท เอส เอ บิวดิง จํากัด

เลขที่ 200/222,224, 226 อาคารจุลดิศ หาดใหญพลาซา

พื้นที่

ชั้น 2 ถนนนิพัทธอุทิศ 3 ตําบลหาดใหญ

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2560

: 150 ตารางเมตร

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
สาขาเชียงใหม 1

คูสัญญา : นางสุมาลี กอบกิจพานิชผล

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 308 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนชางคลาน

พื้นที่

ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558

จังหวัดเชียงใหม 50100
สาขาเชียงใหม 2

คูสัญญา : นางสุมาลี กอบกิจพานิชผล

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 310 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนชางคลาน

พื้นที่

ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2558

จังหวัดเชียงใหม 50100
สาขาเชียงใหม 3

คูสัญญา : บริษัท มะลิ 2013 จํากัด

: 80 ตารางเมตร

เลขที่ 32/4 หมู 2 อาคารมะลิเพลส ชั้น 1 หอง B1-1,B1-2

พื้นที่

ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560

จังหวัดเชียงใหม 50100

สวนที่ 1

หนา 33

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สาขาสุราษฎรธานี

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
คูสัญญา : นางบุญยิ่ง ธารารักษ

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 173/83-84 หมู 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ

พื้นที่

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฏรธานี

ระยะเวลา : 8 กุมภาพันธ 2558 – 7 กุมภาพันธ 2560

จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
สาขานครปฐม

คูสัญญา : นางสุรียพร ตรีพงษพันธ

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 28/16-17 ถนนยิงเปา ตําบลสนามจันทร

พื้นที่

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560

สาขาแมสาย

คูสัญญา : นางสรวงสุดา เอือ้ อัมพร

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 119 หมูที่ 10 ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย

พื้นที่

จังหวัดเชียงราย 57130

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2559

สํานักงานสาขาออนไลน ภูเก็ต

คูสัญญา : นางสาวธิดารัตน ขอศานติวิชัย

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 22/18 ถนนหลวงพอวัดฉลอง ตําบลตลาดใหญ

พื้นที่

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ระยะเวลา : 18 มิถุนายน 2557 – 17 มิถุนายน 2558

สาขาตรัง

คูสัญญา : นายวิโรจน คงพูล

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 59/28 ถนนหวยยอด ตําบลทับเที่ยง

พื้นที่

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

ระยะเวลา : 9 เมษายน 2557 – 8 เมษายน 2558

สาขากระบี่

คูสัญญา : นายโกสิต อริยวงศ

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 223/20 ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา

พื้นที่

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

ระยะเวลา : 9 เมษายน 2557 – 8 เมษายน 2558

สาขาปตตานี

คูสัญญา : นางนฤมล อิสริยะภิญโญ

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 300/69-70 หมูที่ 4 ตําบลรูสะมิแล

พื้นที่

อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 94000

ระยะเวลา : 9 เมษายน 2557 – 8 เมษายน 2558

สาขาเชียงราย

คูสัญญา : นายสุรศักดิ์ สิงหเสนี

: อาคารพาณิชย

เลขที่ 353/15 หมูที่ 4 ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย

พื้นที่

จังหวัดเชียงราย 57100

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558

สาขาอุดรธานี

คูสัญญา : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

: 120 ตารางเมตร

เลขที่ 104/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

พื้นที่

(มหาชน) ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแขง

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2555 – 31 สิงหาคม 2558

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
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สาขานครราชสีมา

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
คูสัญญา : บริษัท เค.อาร ชอปปงเซ็นเตอร จํากัด

: 170 ตารางเมตร

เลขที่ 1242/2 ชั้น 7 อาคารสํานักงานเดอะมอลล

พื้นที่

นครราชสีมา หองเลขที่ A3 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2559

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สาขาศรีราชา

คูสัญญา : บริษัท ตึกคอม ศรีราชา จํากัด

: 54.10 ตารางเมตร

เลขที่ 135/99 อาคารตึกคอมศรีราชา ชั้น G

พื้นที่

ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา

ระยะเวลา : 17 มีนาคม 2557 – 31 มีนาคม 2560

จังหวัดชลบุรี 20110
สํานักงานไทยซัมมิท (หนวยงานสนับสนุน)

คูสัญญา : บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร จํากัด

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 5, 31

พื้นที่

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2560

: 879.02 ตารางเมตร

กรุงเทพมหานคร 10310
4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจอื่น เพื่อใหสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท หรือการทําธุรกิจใหมีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแขงขันมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทไดมีการ
แตงตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เขารวมเปนกรรมการ เพื่อรวมกําหนดแนวนโยบายการดําเนินการตางๆ
4.3

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย และนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดชั้นสินทรัพยและการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย เรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดชั้นลูกหนี้เปน 3 ประเภท
ประกอบดวย
1. มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง มูลหนี้ของลูกหนี้ที่บริษัทฯ ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลวแตไมไดรับการชําระหนี้ และบริษัทฯ ได
ดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว รวมถึงมูลหนี้ที่บริษัทฯ ทําสัญญาปลดหนี้ให
2. มูลหนี้จัดชั้นสงสัย คือ มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในอัตรา
รอย ละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจํานวน
3. มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมดอกเบี้ยคางรับ ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2,539 ลานบาท จําแนกเปนมูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานจํานวน 1 ลานบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
จํานวน 70 ลานบาท ซึ่งไดตั้งสํารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญไวแลวเต็มจํานวน
4.4

นโยบายระงับการรับรูรายได

บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรูรายไดตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระ
หนี้ที่คางชําระนานเกิน 3 เดือน
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4.5

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

นโยบายการตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไร
ขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาการลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแต
เปนไปในทางที่ลดลง
4.6

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีและตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ดังนี้

1. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน
2. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน จนกระทั่งมีการจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ในงบกําไรขาดทุน
3. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือไวจนครบกําหนด แสดงตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯ ตัด
บัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
4. เงินลงทุนในตราสารที่ไมมีอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิหักดวยคาเผื่อการดอย
คา (ถามี)
5. มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อลาสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณโดยใชราคาของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market
Association) มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value)
6. กรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรือ
แสดงเปนสวนเกินทุนหรือต่ํากวาทุน ซึ่งแสดงแยกตางหากในสวนผูถือหุน
4.7

นโยบายติดตามลูกคากรณีผิดนัดชําระคาซื้อหลักทรัพย
บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลูกคาผิดนัดชําระราคาคาซือ้ หลักทรัพย ดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ ทราบวาลูกคาผิดนัดการชําระคาซื้อหลักทรัพย ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยจะแจงใหเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลลูกคาราย
ดังกลาวทราบ เพื่อทําการบอกกลาวแกลูกคาเพื่อใหดําเนินการชําระเงิน ภายในหนึ่งวันหลังวันที่ผิดนัดชําระคาซื้อหลักทรัพย
2. หากลูกคายังไมทําการชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่การตลาดของลูกคาไดทําการบอกกลาวไปแลวนั้น
เจาหนาที่การตลาดจะแจงใหผูอํานวยการฝาย สายงานธุรกิจคาหลักทรัพยทราบ เพื่อดําเนินการขายหลักทรัพยที่ผดิ นัดคาซื้อหลักทรัพย
3. หากการขายหลักทรัพยที่ผิดนัดชําระคาซื้อหลักทรัพยยังไมเพียงพอตอการชําระหนี้นั้น บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพยอื่น
ของลูกคา (ถามี) ได เพื่อใหเพียงพอตอการชําระหนี้ที่ผิดนัดชําระ รวมถึงคาธรรมเนียมปรับ ดอกเบี้ย หรือคาเสียหายตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. หากการดําเนินการบังคับขายหลักทรัพยของลูกคายังไมเพียงพอในการชําระหนี้นั้น บริษัทฯ จะดําเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายในการติดตามการชําระหนี้ของลูกคาที่ผิดนัดชําระหนี้
ในกรณีที่มีการบังคับขายหลักทรัพย บริษัทฯ จะสงหนังสือแจงผลการบังคับขายหลักทรัพยใหลูกคารับทราบ
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5.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดเปนคูความหรือคูกรณีในคดี ดังตอไปนี้
1.
2.
3.

คดีที่จะมีผลกระทบทางดานลบ (บริษัทฯ และบริษัทยอยเปนจําเลยที่ถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย) ตอสินทรัพยของบริษัทฯ
ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได
คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอย
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6.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ชื่อบริษัท

:

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

:

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 5 ประเภท ไดแก
1. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
2. การคาหลักทรัพย
3. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจําหนายหลักทรัพย
5. การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ไดแก
- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุน
- ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทฯ เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 24 และเปนสมาชิกของศูนยซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

ที่ตั้งหนวยงานสยับสนุน :

สํานักงานสาขา

:

ชั้น 17, 18 และ 25 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
ชั้น 5, 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
เลขที่ 1768 ถ. เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2680-0700 , 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสํานักงานสาขาจํานวน 35 แหง ประกอบดวย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. สํานักงานอัลมาลิงค
ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลมาลิงค
เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9888
2. สํานักงานอัมรินทร ทาวเวอร
ชั้น 20 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร
เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010
3. สาขาเซ็นทรัลปนเกลา 1
ชั้น 14 หอง 1404 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร ปนเกลา
เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998
4. สาขาบางกะป
ชั้น 3 หอง A3 R02 อาคาร เอ็นมารค
เลขที่ 3105 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544
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5. สาขาอิตัลไทยทาวเวอร
ชั้น 11 ยูนิต 11-07/1 อาคาร อิตัลไทย ทาวเวอร
เลขที่ 2034/52 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2716-0559 โทรสาร 0-2716-0560
6. สาขาบางนา
ชั้น 19 หอง 1093/105 อาคารชุด ทาวเวอร 1 ออฟฟศ
เลขที่ 1093 หมูที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199
7. สาขาสินธร 1
ชั้น 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร 1
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101
8. สาขาสินธร 2
ชั้น 24 อาคาร สินธร ทาวเวอร 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2263-2220 โทรสาร 0-2263-2219
9. สาขาสินธร 3
ชั้น 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2263-2144 โทรสาร 0-2263-2145
10. สาขาลาดพราว
ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรสา ทาวเวอร 2
เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430
11. สาขาประชาชื่น
ชั้น 4 อาคาร บี
เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138
12. สาขาไทยซัมมิท
ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2658-5388 โทรสาร 0-2658-5383 0-2658-5384
13. สาขารัตนาธิเบศร
เลขที่ 68/127 หมูที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388 0-2969-9117
14. สาขาสมุทรสาคร
เลขที่ 930/42 ส และ 930/42 ห ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท 034-820-245 โทรสาร 034-820-650
15. สาขารังสิต
1/832 หมูที่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถ.พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179
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16. สาขาอับดุลราฮิม
ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส หองเลขที่ 1210
990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551
ตางจังหวัด
1. สาขาขอนแกน 1
เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน 40000
โทรศัพท 043-321-333 โทรสาร 043-321-955
2. สาขาขอนแกน 3
เลขที่ 4/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท 043-334-245 โทรสาร 043-334-125
3. สาขาหาดใหญ 1
เลขที่ 200/221,223 อาคารจุลดิศ หาดใหญพลาซา ชั้น 2 ถนนนิพัทธอุทิศ 3 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 074-353-330 โทรสาร 074-353-329
4. สาขาหาดใหญ 2
เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปตย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 074-243-777 โทรสาร 074-244-955
5. สาขาหาดใหญ 3
ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญพลาซา
เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธอุทิศ 3 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 074-354-670 โทรสาร 074-354-677
6. สาขาเชียงใหม 1
เลขที่ 308 หมูบานเชียงใหมแลนด ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 053-204-711 โทรสาร 053-235-880,053-272-369
7. สาขาเชียงใหม 2
เลขที่ 310 หมูบานเชียงใหมแลนด ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 053-235-889 ,053-204-909 โทรสาร 053-235-890,053-204-910
8. สาขาเชียงใหม 3
เลขที่ 32/4 หมู 2 อาคารมะลิเพลส ชั้น 1 หอง B1-1, B1-2 ต.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 053-805-388 โทรสาร 053-805-390
9. สาขาสุราษฎรธานี
เลขที่ 173/83-84 หมูที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎรธานี
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-222-595 โทรสาร 077-222-596
10. สาขานครปฐม
เลขที่ 28/16-17 ถ.ยิงเปา ต.สนามจันทร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท 034-294-000 โทรสาร 034-294-098
11. สาขาแมสาย
เลขที่ 119 หมูที่ 10 ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท 053-640-599 โทรสาร 053-733-819
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12. สํานักงานสาขาออนไลน ภูเก็ต
เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพอวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท 076-210-499 โทรสาร 076-210-498
13. สาขาตรัง
เลขที่ 59/28 ถ.หวยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท 075-211-219 โทรสาร 075-212-400
14. สาขากระบี่
เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท 075-622-460 โทรสาร 075-622-464
15. สาขาปตตานี
เลขที่ 300/69-70 หมูที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปตตานี จ.ปตตานี 94000
โทรศัพท 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014
16. สาขาเชียงราย
เลขที่ 353/15 หมูที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท 053-750-120 โทรสาร 053-750-127
17. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 104/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ถ.อุดรดุษฎี
ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท 042-245-589 โทรสาร 042-343-220
18. สาขานครราชสีมา
ชั้น 7 อาคารสํานักงานเดอะมอลล นครราชสีมา หองเลขที่ A3
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 044-288-700 โทรสาร 044- 393-732 , 044-393-749
19. สาขาศรีราชา
135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท 038-772-777 โทรสาร 038-772-781
ทะเบียนบริษัทเลขที่

:

0107547000079

Website

:

www.fnsyrus.com

นายทะเบียนหลักทรัพย :

ผูสอบบัญชี

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1266
นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
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บริษัทยอย
ชื่อบริษัท

:

บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
FSS International Investment Advisory Securities Company Limited

(บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
โดยถือหุนในสัดสวน
รอยละ 89.99 ของหุน
ที่จําหนายแลวทั้งหมด)

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทย ไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแตวันที่ 18
ธันวาคม 2556 และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทการเปนที่
ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา จากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีผลตั้งแตวันที่ 2
มกราคม 2557 และเริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557

ที่ตั้ง

:

หองเลขที่ 1210 ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

บริษัทรวมและการรวมคา

:

SBI Royal Securities Plc.

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย จดทะเบียนภายใตกฎหมายกัมพูชา

ที่ตั้ง

:

Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd,

ชื่อบริษัท
(บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 19.486 ของหุน
ที่จําหนายแลวทั้งหมด)

Sangkat Boeung Pralit, Khan 7makara, Phnom Penh

:

SBI Thai Online Securities Company Limited

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ที่ตั้ง

:

ชั้น 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร

ชื่อบริษัท
(บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 45.00 ของหุน
ที่จําหนายแลวทั้งหมด)

เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ
(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียน

: 880,089,300.80 บาท ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 550,055,813 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท

ทุนที่ออกและชําระแลว : 880,088,051.20 บาท ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 550,055,032 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท
(2) ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานของบริษัทฯ
โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย
-ไมมีใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอา งอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมีการลงทุนใน
หลักทรัพยของบริษัทฯ จํานวน 10,416,097 หุน คิดเปนรอยละ 1.89 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ทําใหหุนสามัญ
จํานวนดังกลาวถูกแปลงสภาพเปนใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR) ถึงแมวาผูถือหุน NVDR จะ
ไดรับสิทธิในผลประโยชนทางการเงิน ไดแก เงินปนผล และสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน เชนเดียวกับการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ แตผูถือ
NVDR จะไมมส
ี ิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยอางอิงจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนของผูถือหุนแตละรายเพิ่ม
มากขึ้น อยางไรก็ตาม จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่นําไปเปนหลักทรัพยอางอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบ
จํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซตของ ตลาดหลักทรัพยที่ www.set.or.th
7.2

ผูถือหุน
รายชื่อกลุมผูถือหุนของบริษัท ที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถ ือหุน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
นางสาวชยุดา เจียรวนนท
นายชวัล เจียรวนนท
นางสุพร วัธนเวคิน
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
นายธวัชชัย สืบวงศลี
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายอรัญ สันทัดคุณ
นายจําเริญ รุงวัฒนาเศรษฐ
อื่น ๆ
รวม

จํานวนหุน
138,921,985
129,580,453
33,691,611
33,691,611
15,071,944
14,834,050
12,603,699
10,416,097
9,153,938
8,512,812
143,576,829
550,055,032
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รอยละ
25.26
23.56
6.13
6.13
2.74
2.70
2.29
1.89
1.66
1.55
26.09
100.00
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ผูถือหุนของ บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบดวย บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ
99.99 และผูถือหุนอื่นรอยละ 0.01
ผูถือหุนของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 ประกอบดวย Industrial and Commercial
Bank of China Limited ถือหุนรอยละ 97.86 และผูถือหุนอื่นรอยละ 2.14
7.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได
กําหนดไว ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง
ป
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราเงินปนผลตอหุน
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ

2554
0.21
0.06
37.52

2555
0.3790
0.15
40.39

2556
0.8924
0.3152088259
35.52

* งบการเงินเฉพาะกิจการ
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โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 9 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการดานความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
8.1

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 9 ราย โดยเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ราย ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
2. นายวราห สุจริตกุล
3. นายชวงชัย นะวงศ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. Mr.Zhigang Li
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตําแหนง

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ป

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

12/12
8/12
12/12
9/12
11/12
6/12
12/12
12/12
12/12

หมายเหตุ เนื่องจากกรรมการบางทาน มีภารกิจที่ตองเดินทางไปตางประเทศ จึงไมสามารถเขารวมประชุมได
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
บริษัทฯ ไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจํานวน 4 คน ประกอบดวย นายสมภพ กีระสุนทรพงษ นางพรพริ้ง สุข
สันติสุวรรณ นายชวงชัย นะวงศ และนายชัชวาลย เจียรวนนท โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวย
กฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
และผูถือหุนอยางดีที่สุด
2. กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการดําเนินการใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
3. มีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเปนประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอีกทานหนึ่งเปน
ประธานเจาหนาที่บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได
4. รับผิดชอบในการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองและแสดงถึงฐานะของ
บริษัทฯ ที่เปนจริง และถูกตองซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. ใหความสําคัญตอหนาที่การเปดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพยใหประชาชนทราบ
สวนที่ 2
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6. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการหรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจนั้นได ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับ
มอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และหากมีการมอบอํานาจใหบุคคลใด ตองเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการอิสระ
เขาประชุมดวย
7. พิจารณาและใหความเห็นชอบตอการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางสวนที่
สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ รวมทั้งการ
จายบําเหน็จหรือคาตอบแทนแกกรรมการ เปนตน โดยเปนการดําเนินการผานการพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนําเสนอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
8. พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานในวงเงินที่เกินอํานาจประธานเจาหนาที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ใหนําเสนอขอ
อนุมัติหรือขอสัตยาบันตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไปแลวแตความเรงดวนและความจําเปนในการดําเนินงาน
โครงสรา งคณะกรรมการและการจัด การ มี ก ารตรวจสอบและถ ว งดุล กัน อย า งเพี ย งพอ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะเป น ผู แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณดานการบัญชีและการเงินในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
8.2

ผูบริหาร

8.2.1

รายชื่อผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 16 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชวงชัย นะวงศ

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ

กรรมการผูอํานวยการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการผูอํานวยการ

4. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 1

5. นายฉัตรชัย ชุม ศิริ

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 2

6. นายชัยพร ธรรมพีร

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 3

7. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 4

8. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล *

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 5

9. นางวิไล พงศปรีชา

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 7

10. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 8

11. นายสุพัตร อภิรติภัย

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 9

12. นายปณณทัต สมิทธิศักดา

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 10

13. นางนุสรา รุนเจริญ

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย 12

14. Mr. Richard Edmond Markarian

กรรมการบริหาร ฝายธุรกิจคาหลักทรัพย-สถาบันตางประเทศ

15. นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล

ประธานเจาหนาที่การเงิน

16. นางวิมล หลอวิจิตร

ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ

* แตงตั้งนายสมชาย แกวเจริญไพศาล มีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2557 แทน นายประจวบ ศิริรัตนบุญขจร กรรมการที่ขอลาออก

สวนที่ 2

หนา 46

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศใดๆ
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด
3. มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารใช จ า ยเงิ น เพื่ อ การดํ า เนิ น งานต า งๆ ตามระเบี ย บอํ า นาจอนุ มั ติ หรื อ ตามงบประมาณประจํ า ป ที่
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติไวแลว
4. มีอํานาจอนุมตั ิวงเงินเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสด ซึ่งเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
5. มีอํานาจอนุมัติซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงาน นอกเหนือที่ไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 3.0
ลานบาท ซึ่งเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
6. มีอํานาจอนุมัติการกอสราง หรือซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน นอกเหนือที่ไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป ในวงเงินไม
เกิน 1.0 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ
7. มีอํานาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การกําหนดผลประโยชนตอบแทน การโยกยาย การ
ฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแตระดับผูชวยผูอํานวยการอาวุโสลงไป
8. มีอํานาจแตงตั้งทนายความเพื่อฟองรองดําเนินคดีหรือเขาสูคดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
9. แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได และสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
ประธานเจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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8.3

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนเลขานุการบริษัท โดยไดแตงตั้งนางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล
ซึ่งมีความรูความสามารถทางดานบัญชี รวมทั้งมีความเขาใจหลักเกณฑตาง ๆ ที่บังคับใชกับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณการทํางานและ
ความรูความสามารถที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทในการดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด

4. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
8.4.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
หนวย : บาท
ชื่อ-สกุล

1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
2. นายวราห สุจริตกุล
3. นายชวงชัย นะวงศ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายชัยพันธ พงศธนากร **
7. Mr Zhigang Li **
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
9. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
รวม

ป 2556
เบี้ยประชุม
บําเหน็จกรรมการ
โบนัสและอื่น ๆ
2,000,000
550,000
1,500,000
250,000
70,000
500,000
20,000
2,000,000
600,000
1,000,000
360,000
1,000,000
360,000
8,000,000
2,210,000

ป 2557
เบี้ยประชุม
บําเหน็จกรรมการ
โบนัสและอื่น ๆ
2,000,000
600,000
1,500,000
240,000
500,000
60,000
2,000,000
600,000
1,000,000
360,000
1,000,000
360,000
8,000,000
2,220,000

** แตงตั้ง Mr. Zhigang Li มีผลตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แทน นายชัยพันธ พงศธนากร กรรมการที่ขอลาออก ตั้งแตวันที่ 31
กรกฎาคม 2556
(2) คาตอบแทนของผูบริหาร
ในป 2557 บริ ษั ท ได จ า ยค า ตอบแทน ซึ่ ง ประกอบด ว ยค า ตอบแทนเงิ น เดื อ น โบนั ส และอื่ น ๆ ให กั บ ผู บ ริ หาร รวมทั้ ง สิ้ น เป น เงิ น
137,664,008 บาท
(3) คาตอบแทนของคณะกรรมการชุดตางๆ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคา คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
8.4.2 คาตอบแทนอื่น
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
-ไมมี(2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราสวนรอยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในป 2557 บริษัทไดจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร เปนเงินจํานวน 5,309,820 บาท
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในป 2557 เปนเงินจํานวน 580,111 บาท
(3) การเปลี่ยนแปลงการถือหุนบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
2. นายวราห สุจริตกุล
3. นายชวงชัย นะวงศ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. Mr. Zhigang Li
7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
10. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
11. นายฉัตรชัย ชุม ศิริ
12. นายชัยพร ธรรมพีร
13. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร
14. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล
15. นางวิไล พงศปรีชา
16. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ
17. นายสุพัตร อภิรติมัย
18. นายปณณทัต สมิทธิศักดา
19. นางนุสรา รุนเจริญ
20. Mr. Richard Edmond Markarian
21. นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล
22. นางวิมล หลอวิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่การเงิน
ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ

จํานวนหุนสามัญ
ณ 31 ธันวาคม
2556
21,372,489
3,105,070
174,284
21,260
71,770
10,152
-

จํานวนหุนสามัญ
ณ 31 ธันวาคม
2557
3,655,614
205,185
25,029
84,495
11,952
-

หมายเหตุ การถือหุนนับรวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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8.5

บุคคลากร

8.5.1

จํานวนพนักงาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

บริษัทมีพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 797 คน ประกอบดวยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ไดแก สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 83 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 17 ของพนักงานทั้งหมด โดยในป 2557 ที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทดาน
แรงงานที่มีนัยสําคัญ
8.5.2

ผลตอบแทนพนักงาน

ในป 2557 บริษัทจายผลตอบแทนรวมเปนจํานวน 788,825,855 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ คาลวงเวลา และอื่นๆ
8.5.3

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง กลาวคือ นับตั้งแตวันรับพนักงานเขาทํางาน บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศ
พนักงานใหมเพื่อใหเขาใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสรางองคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งยัง
สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเขาสัมมนาและอบรมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโดยเฉพาะดานธุรกิจหลักทรัพยและการเงิน เพื่อเพิ่ม
ความเขาใจและฝกฝนใหพนักงานมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะไดเรียนรูผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อเสริมสราง
ความรูรอบตัวใหกับพนักงานอีกทางหนึ่งดวย สําหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทําการฝกอบรมพนักงานที่สํานักงานใหญกอน เพื่อใหเกิด
ความคุนเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แลวจึงสงพนักงานไปประจําที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหวางการปฏิบัติงานควบคู
ไปดวย
ในป 2557 บริษัทไดมีการจัดอบรมภายใน จํานวน 38 ครั้ง และสนับสนุนใหพนักงานไดรับการอบรมกับสถาบันภายนอกประมาณ 50
หลักสูตร นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหพนักงานไดเลนกีฬาและเขารวมแขงขันกีฬากับบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ เพื่อสรางความสามัคคีและสัมพันธที่ดี
ระหวางพนักงานในธุรกิจ
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9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ดวยบริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งเพื่อดําเนินการใหสอดคลอง
และครอบคลุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดทํารายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2557 ขึ้น และสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. สิทธิของผูถอื หุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน การสงเสริมสิทธิผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุม
ผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
อนึ่ง ในป 2557 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองพิมานทิพย
โรงแรมมณเฑียร ทั้งนี้ ในการดําเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผูถือหุนนั้น บริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรวมทั้ง
นักลงทุนสถาบันในการเขารวมการประชุม โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดิน
ทางเขารวมการประชุมไดอยางสะดวก พรอมทั้งไดใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
และขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจใหกับผูถือหุนทราบเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปที่ผานมา บริษัทไดดําเนินการ ดังนี้
1.1 บริษัทใหผูถือหุนไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมและขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอน
การประชุม
1.2 บริษัทใหผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อดําเนินการ ดังนี้
ก.) การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปดโอกาส
ใหผูถือหุนมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเปนรายบุคคล
ข.) การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ โดยไดกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทน
ใหแกกรรมการ
ค.) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ง.) การพิจารณาเกี่ยวกับการจายเงินปนผล
จ.) การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่น
หรือมอบอํานาจใหกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
1.3 บริษัทใหผูถือหุนมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมผูถอื หุนอยางเทาเทียมกัน
1.4 บริษัทใหสิทธิแกผูถือหุนเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนา โดยการเผยแพรผาน
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของ บริษัท ที่ www.fnsyrus.com
1.5 บริษัทมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมต่ํากวา 7 วันทําการ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑของ พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด
1.6 บริษัทไดนําหนังสือนัดประชุมไปไวที่ www.fnsyrus.com กอนวันประชุม 14 วัน สวนรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ไดนําไป Post ไวที่ www.fnsyrus.com
จากที่กลาวขางตน บริษัทไดจัดเก็บขอมูลที่สามารถอางอิงไปแหลงขอมูลตางๆที่กําหนดไดดังนี้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

รายละเอียด

อางอิงจาก www.fnsyrus.com

1) สิทธิตางๆ ที่ใหแกผูถือหุน
2) ขอมูลที่ใหในแตละวาระการประชุม
3) สิทธิผูถือหุนที่จะซักถามในที่ประชุม
4) รายชือ่ กรรมการบริษัทที่เขาประชุมผูถือหุน

• นโยบาย CG ของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผูถือหุน
• รายงานการประชุมผูถือหุน

2. การปฏิบัตติ อผูถ ือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ก.) กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองไมได สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมได
บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบ
ฉันทะไปใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม
ข.) กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเสนอใหมอบอํานาจใหกรรมการอิสระเขาประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนได
2.2 การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอย
บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาเปนกรรมการ
ของบริษัท
2.3 มาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ
บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง หรือผูอื่นในทางมิ
ชอบ ดังนี้
ก.) การหามผูบริหารที่เกี่ยวของกับขอมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทที่ยังไมเผยแพรตอสาธารณชน ซื้อหรือขาย
หลักทรัพยตั้งแตวันที่บริษัทกําหนดจนถึงวันที่บริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน สําหรับกรรมการหามซื้อ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัทตั้งแตวันที่ไดรับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาส
หรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินตอสาธารณชน
ข.) การหามซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง กรณีที่บริษัทไดลวงรูหรืออาจไดรับขอมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผูออก
หลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพยดังกลาว
ทั้งนี้ ในระหวางป 2557 ที่ผานมา กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด และไมปรากฏวามีการซื้อขายหุน
ในชวงที่หามแตอยางใด
3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทตระหนักและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รวมทั้งใหความสําคัญในการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของใหไดรับทราบอยางเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวมหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆมีสวนรวม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้
1) ผูถือหุน
บริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจ และประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการใหมีการเปดเผยขอมูล
อยางครบถวนและเชื่อถือได
ผูถือหุนมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเทาเทียมกันทุกคน เวนแตผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูนั้นจะ
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเวนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2) พนักงาน
ก. บริษัทใหความสําคัญตอพนักงานทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานอยางเหมาะสม
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ข.

บริษัทสนับสนุนและใหความสําคัญ เพื่อใหพนักงานทุกรายไดเขารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น
ค. บริษัทเนนการทํางานรวมกันเปนทีม และสรางเจตคติที่ดีตอองคกรหรือสถาบันที่อยูรวมกัน
3) ลูกคา
ก. บริษัทใหความสําคัญในการใหบริการตอลูกคาทุกรายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ข. บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทเพื่อใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและอยาง
เพียงพอ
ค. บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลของลูกคาทุกราย ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายที่จะนําขอมูลความลับของลูกคา
ไปเปดเผยใหลูกคารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดรับทราบแตอยางใด รวมทั้งจัดใหมีระบบงานที่ปองกันการใชหรือ
เปดเผยขอมูลของลูกคา เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทมีการดูแลทรัพยสินของลูกคาที่มีประสิทธิภาพ
4) คูคาและเจาหนี้
บริษัทปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขทางการคา และ/หรือสัญญาที่ทํารวมกัน รวมทั้งไมเรียก
รับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคา หรือเจาหนี้
5) คูแขง
ก.
ข.
ค.

บริษัทใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของคูแขง ทั้งนี้ เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันที่ดี ภายใตกรอบกติกาตามที่
ทางการกําหนด
บริษัทไมมีนโยบายที่จะทําลายคูแขง หากแตจะดําเนินธุรกิจใหกาวหนาและอยูบนพื้นฐานที่มนั่ คงและเทียบเคียงกับ
คูแขงขันในตลาดโดยรวมได
บริษัทปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ
แขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีฉอฉล ทั้งนี้ ในปที่ผานมา
บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กําหนดในจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด และไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทาง
การคาแตอยางใด

6) ชุมชนและสังคม
บริษัทใหความสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเปนการสราง
จิตสํานึกของพนักงานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน การแบงปนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูประสบภัย ดวยการรวม
บริจาคเงินหรือสิ่งของใหแกองคกรการกุศลตางๆ ตามโอกาส รวมถึง การจัดบรรยายใหความรูแกนักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป
7) สิ่งแวดลอม
บริษัทใหค วามสําคั ญกับการรักษาสิ่งแวดลอม สร างจิ ตสํา นึกใหพนั กงานชวยกัน ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การประหยั ด
พลังงานและทรัพยากรอยางสม่ําเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานใหประหยัดการใชพลังงานภายในสํานักงาน เชน การปดดวงไฟที่
ไมจําเปน การใชอุปกรณสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยลดปริมาณการใชกระดาษ และใช
กระดาษ Reuse สําหรับเอกสารที่ไมสําคัญ
8) การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทไดกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปนผูไดรับมอบหมายในการรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจากลูกคาหรือ
ผูถือหุนของบริษัท โดยลูกคาหรือผูถือหุนของบริษัทสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนมาที่ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานได
โดยตรง ผาน 4 ชองทาง ดังนี้
ก. จัดสงใหกับ ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟ ศเศส แอท เซ็ นทรั ลเวิ ลด ชั้น 17, 18 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุ มวัน เขตปทุ มวั น
กรุงเทพฯ 10310
ข. แจงทางโทรศัพท ที่หมายเลข 0-26589001 - 8 หรือจัดสงทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009
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ค. จัดสงทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com
ง. แจงผานทาง Website ของบริษัทที่ www.fnsyrus.com
4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน รวมทั้ง
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการดําเนินการดังกลาวที่เกี่ยวของ บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตอง
ตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
สรุปรายละเอียดไดดังนี้
4.1 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1 ) และรายงานประจําป
• บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไดจัดสงทาง Online ใหกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และจัดสงเอกสารฉบับจริงใหกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.2 การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• บริษัทไดเปดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปดเผยใหลูกคาไดรับทราบ ณ ที่สํานักงานใหญ
และสํานักงานสาขาทุกแหงของบริษัท
4.3 รายงานทางการเงิน และขอมูลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• บริษัทไดมีการเปดเผยรายงานทางการเงินและขอมูลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยผานชองทางที่
สําคัญ ดังนี้
- จัดสงขอมูลหรือรายงานทางการเงินผานระบบ SET Community Portal (SCP) ใหกับตลาดหลักทรัพยฯ
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
- ลงประกาศในหนังสือพิมพ
- ติดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาทุกแหง
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)
5.1 ความเปนอิสระของคณะกรรมการ
ก.) กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระมีความเปนอิสระจากฝายจัดการอยางชัดเจน โดยสามารถใหความเห็นไดโดยอิสระ
ตามขอบเขตหนาที่หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมทั้งไม
มีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
ข.) บทบาทหนาที่
กรรมการของบริษัททุกทานไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยใชความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อใหเหมาะสมกับการไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทแทนผูถือหุน
5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
ก.) คุณสมบัติ – ทักษะ ประสบการณ และความสามารถเฉพาะดาน
บริ ษั ท กํ า หนดความเหมาะสมเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ทั ก ษะ ประสบการณ และความสามารถเฉพาะด า นของ
คณะกรรมการไวอยางชัดเจนในรายงานประจําป 2557
ข.) การอุทิศเวลา
สําหรับป 2557 กรรมการของบริษัททุกทานไดอุทิศเวลาและเขารวมประชุมตามวันและเวลาที่บริษัทกําหนด ซึ่งโดย
สวนใหญคณะกรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมเพื่อใหความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุมที่บริษัทกําหนดอยาง
สม่ําเสมอ
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5.3 ความโปรงใสในการสรรหากรรมการ
บริษัทไดดําเนินการเพื่อความโปรงใสในการสรรหากรรมการโดยแจงผาน Website ของบริษัทฯ ลวงหนา เพื่อใหผูถือ
หุนสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นาไววางใจ เพื่อใหไดบุคคลที่เปนอิสระและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเขาดํารงตําแหนงซ้ําเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกเปน
กรรมการ
5.4 ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
ก.) การกําหนดนโยบายตางๆ
ดวยผูถือหุนของบริษัทยอมตองมุงหวังผลตอบแทนจากการดําเนินการของบริษัทเปนสําคัญ ดังนั้น บทบาทที่สําคัญ
ยิ่งของคณะกรรมการคือ การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และนโยบายของบริษัทที่สําคัญ เชน การกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธตาง ๆ ที่สําคัญในการดําเนินงานรวมกับฝายจัดการ
ข.) คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องบางเรื่องไดตาม
ความเหมาะสม และทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ในเรื่องนั้นๆ ของผูที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ สําหรับป 2557 บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 9 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณา
การลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด และ
คณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
ค.) การประชุมของคณะกรรมการ
ในป 2557 บริษัทไดมีกําหนดการ และความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเดื อ นละ 1 ครั้ ง รวมทั้ ง สิ้ น 12 ครั้ ง โดยการเข า ร ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปได ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ป

1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
2. นายวราห สุจริตกุล
3. นายชวงชัย นะวงศ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. Mr.Zhigang Li
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

12/12
8/12
12/12
9/12
11/12
6/12
12/12
12/12
12/12

หมายเหตุ เนื่องจากกรรมการบางทาน มีภารกิจที่ตองเดินทางไปตางประเทศ จึงไมสามารถเขารวมประชุมได
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให มี ก ารประชุ มคณะกรรมการเดื อ นละ 1 ครั้ ง แต เ นื่ องจากในระหว า งป 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระการประชุมพิเศษที่ตองพิจารณาใหความสําคัญ ดังนั้น จึงกําหนดใหมีการประชุมเพิ่มอีก 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2557
ซึ่งรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทานสรุปได ดังนี้
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ชื่อ-นามสกุล
1. พล.ต.ท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
2. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
9.2

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ป
13/13
13/13
13/13

คณะกรรมการชุดยอย

นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 9 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการดานความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยี โดยสรุปรายละเอียดได ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท โดยมี นางนวรัตน โรจนาประดับ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความ
ถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
ประธานคณะกรรมการ
2. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
3. นายวราห สุจริตกุล
กรรมการ
โดยมี นายชวงชัย นะวงศ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการกําหนดคาจางหรือคาตอบแทน รวมทั้งผลประโยชนอื่นๆ ที่บริษัทใหกับกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
2. กําหนดวิธีการจายคาจางหรือคาตอบแทนที่เปนธรรมและชัดเจน
สวนที่ 2

หนา 57

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

3. พิจารณางบประมาณการขึ้นคาจาง การเปลี่ยนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงินโบนัสประจําปของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
(3) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชวงชัย นะวงศ
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ในระหวางป 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการ และผูดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ ของคณะกรรมการชุดดังกลาว
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทเพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดู แลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหเ ปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป าหมาย แผนการดําเนินงานกลยุท ธทางธุรกิจ และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตางๆ ในสวนที่เกินวงเงินอนุมัติของผูบริหารที่มีอํานาจอนุมัติ ทั้งนี้เปนไปตาม
ระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทหรือตามงบประมาณรายจายประจําปที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติไวแลว
4. พิจารณาเอกสารตาง ๆ เพื่อนําเสนอขออนุมัติการเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย และธุรกรรมที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจวาณิชธนกิจ
5. การตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดอยคาทรัพยสิน หรือตัดจําหนายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามความเห็นของ
ผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงขาย จําหนาย จาย โอน ทรัพยสินของบริษัทที่ไมไดใชงาน ลาสมัย หรือดอยคุณภาพ ในราคาต่ํากวาราคาตลาดหรือต่ํา
กวามูลคาตามบัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ขาย จําหนาย จาย โอน
7. แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควร
ได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายชวงชัย นะวงศ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
3. นางวิมล หลอวิจิตร
4. นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล
5. นางสาวกนกวรรณ พฤกษธัมมโกวิท
6. กรรมการบริหาร ฝายคาหลักทรัพย *

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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* กรรมการบริหาร ฝายคาหลักทรัพย จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ
โดยมี นางสาวจิตราพร บุญยงค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมบริษัทใหครอบคลุมทั้งความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดา น
การตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
2. พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามใหอยูภายใตขอบเขตที่
บริษัทกําหนด
3. พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อตนเองตามที่ฝายงานบริหาร
ความเสี่ยงนําเสนอ
4. พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย การทบทวนวงเงิน และติดตามดูแลความเสี่ยงดานเครดิตของลูกคา
5. พิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย และการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
6. พิจารณากําหนดรายชื่อหลักทรัพยที่อนุมัติใหซื้อขายไดในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพยที่เขาขายมีความเสี่ยงสูง
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติกอนสงคําสั่งซื้อขาย
7. พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากรายการซื้อขายผิดพลาด รายการลูกหนี้มีปญหา
8. พิจารณารายการและการรายงานธุรกรรมที่เขาขายตองสงสัย
9. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
(5) คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 18 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายชวงชัย นะวงศ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
3. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
4. นายฉัตรชัย ชุมศิริ
5. นายชัยพร ธรรมพีร
6. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร
7. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล *
8. นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ
9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร
10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ
11. นางวิไล พงศปรีชา
12. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ
13 นายสุพัตร อภิรติมัย
14. นายปณณทัต สมิทธิศักดา
15. นางนุสรา รุนเจริญ
16. นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล
17. นางวิมล หลอวิจิตร
18. นางนิศา ทรัพยสมบูรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

* กรรมการลําดับที่ 7 เริ่มปฏิบัติหนาที่มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2557
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ
1. พิจารณากําหนดนโยบายทางดานธุรกิจหลักทรัพย เปาหมายและแผนดําเนินงานดานการตลาด กลยุทธทางการตลาด เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจทางดานการตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมายแผนการดําเนินงาน กลยุทธทาง
ธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลผูแนะนําการลงทุน ใหปฏิบัติในเรื่องดังนี้
3.1 การดําเนินงานตามแผนการตลาดที่ไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทไว
3.2 ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอยางเครงครัด
3.3 การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย เพื่อหามาตรการปองกันและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหถูกตอง
4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายทางดานการตลาด เสนอการปรับปรุงพัฒนาบริการและ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อใหทันตอการแขงขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท
(6) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายชวงชัย นะวงศ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
นางสาวลักษณวดี เลิศศราวุธ
นางสาวกนกวรรณ พฤษธัมมโกวิท
นางสาวกนกพร ขําสอางค

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวกนกพร ขําสอางค เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
1. กําหนดกลยุทธหรือนโยบายการลงทุนของบริษัททั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2. การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทตามสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม
3. การจํากัดจํานวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
4. การรายงานสถานะการลงทุ น ของบริ ษั ท ให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให ส ามารถติ ด ตามการลงทุ น ของบริ ษั ท ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
5. อนุมัติใหดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไมเปนไปตามที่กลาวขางตน ยกเวน การกําหนดวงเงินการ ถือครองหลักทรัพยและผล
ขาดทุนสะสมที่รับได
(7) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

ตําแหนง

นายชวงชัย นะวงศ
นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล
นางวิมล หลอวิจิตร
นางนวรัตน โรจนาประดับ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางนวรัตน โรจนาประดับ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
บริษัทไดกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ไดแก การพิจารณาความเสียหายในกรณี
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
(8) คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชวงชัย นะวงศ
2. นางวิมล หลอวิจิตร
3. นางนวรัตน โรจนาประดับ
4. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงศ
5. กรรมการบริหาร ฝายคาหลักทรัพย *

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝายคาหลักทรัพย จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นขอรองเรียนหรือความผิดที่พิจารณา
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด
บริษัทกําหนดให ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติหรือฝายตรวจสอบภายใน ดําเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และขอเท็จจริง ตลอดจนหา
ขอยุติเกี่ยวกับขอรองเรียนในเบื้องตนกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายเพื่อพิจารณาดําเนินการ และพิจารณาความผิดใน
กรณีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท
(9) คณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
2. นางวิมล หลอวิจิตร
3. นางนวรัตน โรจนาประดับ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางนิศา ทรัพยสมบูรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
1. กลั่นกรอง จัดทํา และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการ
ปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และจัดการใหมีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับชั้น
รับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ
2. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของความเสี่ยงที่
อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของบริษัท
9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง

9.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจเกี่ยวของ หรือมีสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนที่เกี่ยวของกับ
สถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑและ
แนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลดังกลาว กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
1. บริษัทจะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่พระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
2. บริษัทจะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ และเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณในการทํางานและความ
เหมาะสมดานอื่น ๆ ประกอบกันที่สามารถชวยคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตาง ๆ ได
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระของบริษัท ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของ
สวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การให
สินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต
รอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผู
ถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย
ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท
9.3.2

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

แมวาบริษัทจะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแตบริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจากปจจัยหลายประการประกอบ เชน ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 11 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
2. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
ก. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุน ตอหนึ่ง (1) เสียง
ข. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
ค. บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่พึงจะมี ใหประธานที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลาก
กัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได
4. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวน ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด ดังนี้
“ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการที่เหมาะสม ไมควรเกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแตกรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง
นานกวานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเปนอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาว และชี้แจงเหตุผลพรอมผล
การปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุน”
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9.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจาก
กรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน
9.3.4

แผนการสืบทอดตําแหนง และการพัฒนาผูบริหาร

แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดมีแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารสูงสุดคือ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ และ
ผูบริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนี้ได โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณของบริษัทในชวงเวลาหนึ่ง ๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองคกรใหปฏิบัติหนาที่แทนกรณีผูบริหารสูงสุด
และหรือผูบริหารระดับรองลงมาที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือครบวาระการดํารงตําแหนง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาด
ความตอเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทจึงไดมีการจัดทําแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้
1. ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารที่ ต อ งจั ด ทํ า แผนการสื บ ทอดงาน ประกอบด ว ย ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู อํ า นวยการ
กรรมการบริหารทุกสายงาน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดความรูความสามารถและประสบการณ พรอมระดับที่ตองการของแตละตําแหนงงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดผูบริหารที่มีคุณสมบัติเขาขายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแตละ ตําแหนงงาน
4. คณะกรรมการบริษั ทจะประเมิ นการปฏิบัติงานและความรูความสามารถของผู บริ หารที่ มีคุ ณสมบัติเขาข าย เที ยบกับ ระดั บ
ความสามารถที่ตองการเพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล
5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ ทําหนาที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู
ความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติเขาขาย
6. คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติเขาขาย รวมทั้งใหผูบริหาร
ระดับรองกรรมการผูจัดการ เขารวมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย เพื่อใหมีความเขาใจ มีประสบการณ และความพรอมในการบริหาร
องคกรโดยรวม
7. คณะกรรมการบริษัทอาจรวมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูบริหารที่มีคุณสมบัติเขาขาย
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การพัฒนาผูบริหาร
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการสงเสริมเพื่อใหกรรมการและผูบริหารเขารับการฝกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการและผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
หลักการบรรษัทภิบาลที่ดี
บริษัทไดดําเนินการสมัครเปนสมาชิกสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหกรรมการทุกทาน เพื่อประโยชนในการรับรู
ขาวสารและเพิ่มเติมความรู และหากบริษัทไดรับเอกสารแจงการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัท บริษัท
จะนําสงขอมูลดังกลาวใหแกกรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาตอไป ปจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เขารับการอบรมสรุป ไดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
2. นายวราห สุจริตกุล

Director
Certification
Program
(DCP)

Director
Accreditation
Program
(DAP)

Audit
Committee
and
Continuing
Development
Program
(ACP)

Finance for
Non finance
Director
Program
(FND)

ป 2545

ป 2551
-

-

-
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3. นายชวงชัย นะวงศ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. Mr.Zhigang Li
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
9.4

ป 2551
ป 2551
ป 2549

ป 2547
ป 2547
ป 2548
ป 2547
-

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
ป 2548
ป 2552
ป 2553

ป 2548
-

ป 2554
-

ป 2556
-

ป 2557

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

บริษัทไดกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายตรวจสอบภายใน กํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท
ยอย โดยใหมีการกําหนดแผนงานการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีการปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยนําเสนอผลการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหรับทราบ และหากมี
กรณีที่พบการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมหรือมิชอบ จะไดนําเสนอใหพิจารณา เพื่อใหสั่งการในการดําเนินการปรับปรุงแกไข และ/หรือติดตามผล
การดําเนินการในกรณีดังกลาวอยางใกลชิด
9.5

การดูแลเรือ่ งการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ดังนี้

1. การหามผูบริหารที่เกี่ยวของกับขอมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทที่ยังไมเผยแพรตอสาธารณชนซื้อหรือขายหลักทรัพยตั้งแต
วันที่บริษัทกําหนดจนถึงวันที่บริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน สําหรับกรรมการหามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทตั้งแตวันที่ไดรับ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินตอสาธารณชน
2. การหามซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง กรณีที่บริษัทไดลวงรูหรืออาจไดรับขอมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผูออกหลักทรัพยภายใน
3 วันทําการนับแตวันที่ไดขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพยดังกลาว
ทั้งนี้ หากกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมถือปฏิบัติตามมาตรการที่ไดกําหนดดังกลาว บริษัทจะพิจาณาลงโทษตามระเบียบ
บทลงโทษที่บริษัทกําหนด และ/หรือทางวินัยตามขอบังคับที่บริษัทกําหนดตอไป
อยางไรก็ดี ในระหวางป 2557 ที่ผานมา กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดและไมปรากฏวามีการ
ซื้อขายหุนในชวงเวลาที่หามแตอยางใด
9.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

9.6.1

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ใหแกผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนจํานวนเงินดังนี้
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
9.6.2

จํานวน
จํานวน

1,150,000 บาท
350,000 บาท

คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี -

9.7

การปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไมมี -
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ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการแสดงวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ และประเมินความเสี่ยงดาน
ตางๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว เพื่อแสดงถึงการดําเนินการที่มีความโปรงใส เปนธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม โดยผู
ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทไดโดยละเอียด เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเลือกลงทุน ตามหลักการที่บริษัทให
ความสําคัญ และตระหนักถึงการดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรม และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติ หรือใหบริการกับลูกคา
อยางเทาเทียมกัน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตามมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฎิบัติตามกรอบกติกาที่กําหนดอยางเครงครัด และกํากับดูแล
ใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกผูที่มีสวนไดเสีย
ทั้งหลาย
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
แนวทางในการตอตานการทุจริต บริษัทมีกําหนดใหพนักงานหามเรียกหรือรับประโยชนหรือทรัพยสินใดที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม รวมทั้งแจงใหพนักงานพึงละเวนการเสนอหรือให
ประโยชนหรือทรัพยสินใดแกบุคคลภายนอกเพื่อจูงใจใหผูนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของ
ตน
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
บริษัทมีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จึงไดรวมลงนามในการแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) โดยบริษัทไดดําเนินการเขารวมโครงการดังกลาวแลวตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม
2557
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฎิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันในการปฎิบัติงาน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
รวมถึงความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยไมเลือกปฎิบัติกับพนักงานอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม ที่แตกตางกันแต
อยางใด
การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทไดปฎิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมสอดคลองกับที่กฎหมายแรงงานกําหนด หรือแนวทางปฎิบัติดานทรัพยากรบุคคล ดูแลให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู หนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหมีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานเขาอบรมสัมนาในหลักสูตรตางๆ ที่จัดโดยหนวยงานภายในบริษัท หรือสถาบันภายนอก เพื่อ
สงเสริมใหไดมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู และความกาวหนาในหนาที่การงาน
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษั ท ดํ า เนิ นธุ รกิ จ ด ว ยความซื่ อ สัต ยแ ละยึด มั่ น ในจรรยาบรรณ เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ลู ก ค า หรื อ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง โดยให
ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพของการใหบริการ ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑตลอดจนเงื่อนไขและคาธรรมเนียมอยางชัดเจน
รักษาความลับของลูกคาและผลประโยชนของลูกคา รวมทั้งมีความจริงใจในการดําเนินการแกไขขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือ
การใหบริการ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทไดใหความสําคัญและใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมเสมอ แมวาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอ
สิ่งแวดลอม หรือกอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเชนธุรกิจบางประเภท
บริษัทสงเสริม/ รณรงค ใหพนักงานใชพลังงานอยางประหยัด นําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชวัสดุอุปกรณที่
ชวยลดภาวะโลดรอน ตลอดจนสนับสนุนใหลูกคาไดรับขอมูล เอกสาร หรือรายงานจากบริษัทผานทาง E-mail
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทสนับสนุนการดําเนินการที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนหรือสังคมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ไปใหความรูแกประชาชน นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป เปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาจากสถาบันตางๆ ไดมี
โอกาสเขามาฝกงานที่บริษัทอยางสม่ําเสมอ
ในป 2557 บริษัทยังไดมีการบริจาคเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวัดเจาเจ็ดใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคเงิน
สนับสนุนกองทุนชวยเหลือเด็กกําพรา ของวัดดอนจั่น จัง หวัดเชียงใหม รวมทั้ง มีการรวมทําบุญและเจ าภาพงานทอดกฐินอีกหลายรายการ
นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขารวมกิจกรรมกีฬาหลายประเภทเพื่อกระชับความสัมพันธกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ
การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบตอ สังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีการพัฒนา สรางสรรนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนใหแกลูกคา ดวยระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุง
ขั้นตอนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนใหความรู จัดอบรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ ใหแกลูกคามีความเขาใจในผลิตภัณฑใหม
กอนการลงทุน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ลูกคาจะไดรับเปนสําคัญ
บริษัทกําหนดแนวทางในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน โดยใหตะหนักถึงจรรณยาบรรณ ปฎิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และอยูภายใต
กฎระเบียบของทางการ และของบริษัท
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับระบบการกํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งติดตาม และกําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงใน
ดานการลวงรูขอมูลภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน และความเสี่ยงตาง ๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยไดจัดใหมีการกําหนด
โครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อใหเกิดการถวงดุลอยางมี
ประสิทธิภาพ
11.1

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในใหมีความเหมาะสมตอ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง โดยกําหนดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในที่
รายงานเปนรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนรายป เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในภาพรวมอีกครั้ง
หนึ่งวา มีระบบการควบคุมใดบางที่บริษัทตองใหความสําคัญเปนพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหคําแนะนําแกฝายตรวจสอบถึง
วิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเนนในเรื่องการแบงแยกอํานาจหนาที่ อํานาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามใหมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบอยางตอเนื่อง รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและทันเหตุการณ เพื่อปองกันมิ
ใหเกิดความผิดพลาดตอบริษัท และขัดตอกฏหมาย ขอบังคับ และกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
ดวยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดประเมินระบบ
การควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและจากฝายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในดานตาง ๆ 5 สวน คือ (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ (5) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 สวน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมกับผูถือหุนใหญ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ เห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
11.2

หัวหนางานฝายตรวจสอบภายในและหัวหนาฝายกํากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท

นางนวรัตน โรจนาประดับ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายงานตรวจสอบภายในและหัวหนาฝายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝาย ซึ่งจากประสบการณการทํางานและความรูความสามารถที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
ทั้งนี้ การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย ผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายงานตรวจสอบภายในและหัวหนาฝายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยู
ภายใตความเห็นชอบและอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

12. รายการระหวางกัน
ในชวงป 2556 และป 2557 บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังรายละเอียดตอไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- กรรมการบริษัท
1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
2. นายวราห สุจริตกุล
3. นายชวงชัย นะวงศ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. Mr.Zhigang Li
7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

คานายหนารับ
คาใชจายคางจาย
- ป 2556 กรรมการลําดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขาย
กับบริษัทฯ และกรรมการจํานวน 3 ทาน (ลําดับที่ 1,3,7) ไดซื้อ
ขายผานบริษัทโดยมีมูลคาการซื้อขายรวม 227.00 ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- กรรมการบริษัท
1. นายชัชวาลย เจียรวนนท
2. นายวราห สุจริตกุล
3. นายชวงชัย นะวงศ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. Mr.Zhigang Li
7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

- ป 2557 กรรมการลําดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขาย
กับบริษัทฯ และกรรมการจํานวน 1 ทาน (ลําดับที่ 7) ไดซื้อขาย
ผานบริษัทโดยมีมูลคาการซื้อขายรวม 22.28 ลานบาท
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ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ 31 ธันวาคม 2556
- ผูบริหาร
1. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
2. นายฉัตรชัย ชุมศิริ
3. นายชัยพร ธรรมพีร
4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร
5. นายประจวบ ศิริรัตนบุญขจร
6. นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล
7. นางวิไล พงศปรีชา
8. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ
9. นายสุพัตร อภิรติมัย
10. นายปณณทัต สมิทธิศักดา
11. นางนุสรา รุนเจริญ
12. นางวิมล หลอวิจิตร
13.นายริชารด เอ็ดมอนต มารคาเรียน
14.นางชุติมา วรมนตรี

- ป 2556 ผูบริหารลําดับที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ11 มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยกับบริษัทฯ และผูบริหารจํานวน 7 ทาน (ลําดับที่
2,3,4,5,6,7,11) ไดซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทฯ โดยมีมูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยรวม 2.63 ลานบาท

ณ 31 ธันวาคม 2557
- ผูบริหาร
1. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
2. นายฉัตรชัย ชุมศิริ
3. นายชัยพร ธรรมพีร
4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร
5. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล
6. นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล
7. นางวิไล พงศปรีชา

- ป 2557 ผูบริหารลําดับที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ11 มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยกับบริษัทฯ และผูบริหารจํานวน 1 ทาน (ลําดับที่ 3)
ไดซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทฯ โดยมีมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวม 22.19 ลานบาท
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ลักษณะความสัมพันธ

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ป 2556
ป 2557

ลักษณะรายการ

8. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ
9. นายสุพัตร อภิรติมัย
10. นายปณณทัต สมิทธิศักดา
11. นางนุสรา รุนเจริญ
12. นางวิมล หลอวิจิตร
13.นายริชารด เอ็ดมอนต มารคาเรียน
2. ผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรกของ
บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูถือหุนใหญ 10
อันดับแรก
1. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
3. นายธวัชชัย สืบวงศลี
4. นางสาวชยุดา เจียรวนนท
5. นายชวัล เจียรวนนท
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
7. นางสุพร วัธนเวคิน
8. นายอรัญ สันทัดคุณ
9. น.ส.พิมพใจ บูรพชัยศรี
10. นายจําเริญ รุงวัฒนาเศรษฐ

สวนที่ 2

คานายหนารับ
- ป 2556 ผูถือหุนลําดับที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6,7,8 และ 10 มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท
(ทั้งนี้อัตราคานายหนาที่บริษัทคิดจากผูถือหุน เปนไปตาม
อัตรานายหนาขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย)

หนา 71

-

-

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

3. บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)

4. บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอร
เจนซ จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ป 2556
ป 2557
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูถือหุนใหญ 10
อันดับแรก
1. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท
4. นายชวัล เจียรวนนท
5. นางสุพร วัธนเวคิน
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
7. นายธวัชชัย สืบวงศลี
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
9. นายอรัญ สันทัดคุณ
10. นายจําเริญ รุงวัฒนาเศรษฐ

คานายหนารับ
- ป 2557 ผูถือหุนลําดับที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5,6,9,10 มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยกับบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557 นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการและ
ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนกรรมการของ
บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด

คาบริการ
บริษัทฯ ใชบริการบอกรับเปนสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับ
บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)
คาใชจายคางจาย

0.51

0.23

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557 นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ
และผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนกรรมการ
ของ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ
จํากัด

คาบริการ
บริษัทฯ ใชบริการกับ บ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอร เจนซ จก.
คาใชจายคางจาย

13.53

9.75

0.85

0.83

สวนที่ 2

(ทั้งนี้อัตราคานายหนาที่บริษัทคิดจากผูถือหุน เปนไปตาม
อัตรานายหนาขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย)

หนา 72

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จํากัด
(มหาชน)

6. บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ลักษณะความสัมพันธ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557 นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ
และผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนกรรมการ
ของ บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)

คาบริการ
บริษัทฯ ใชบริการบอกรับเปนสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับ
บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
คาใชจายคางจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายชัชวาลย
เจียรวนนท กรรมการและผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ เปนกรรมการของ บริษัท ทรู วิชั่นส
กรุป จํากัด

7. ผูบริหารของบริษัทฯ

8. บริษัทหลักทรัพย แอฟเพิลเวลธ
จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย
จํากัด)

ลักษณะรายการ

บริษัทยอยของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30
กันยายน 2556 เนื่องจากบริษัทฯขายบริษัท
ดังกลาวในวันที่ 30 กันยายน 2556

สวนที่ 2

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ป 2556
ป 2557
0.24
0.09
-

-

คาบริการ
บริษัทฯ ใชบริการบอกรับเปนสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับ
บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด
คาใชจายคางจาย

-

0.44

-

-

เงินใหกูยืม
บริษัทฯ ไดจัดใหมีเงินกูยืมแกผูบริหารและพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกพนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่
คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ย
บวกรอยละ 2.00 ตอป
- ป 2557 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.72 ตอป

-

0.36

0.02

0.01

-

-

-

-

เงินกูยืม บริษัทฯ ไดกูยืมเงินกูดอยสิทธิจากบริษัทยอยเพือ่ ใช
เปน ทุนหมุนเวียนในกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ไดกูยมื เงินกูดอยสิทธิจาก
บริษัทยอยเพิ่มอีก
ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีรายไดจากคาบริการดานงานสนับสนุนจาก
บริษัทยอย และบริษัทยอยยังคางชําระอยู

หนา 73

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้อื่น เปนเจาหนี้อื่นๆระหวางกัน
ดอกเบี้ยคางจาย จากเงินกูดอยสิทธิ
รายไดคาบริการดานงานสนับสนุน
ดอกเบี้ยจาย คิดอัตราดอกเบี้ย = 1.00 -7.25 ตอป

9. บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั้นแนล
จํากัด

เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ลูกหนี้อื่น เปนลูกหนี้อื่นๆระหวางกัน
รายไดคาบริการดานงานสนับสนุน
คาใชจายอื่น จากสัญญาระหวางกัน

10. ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

เงินฝาก บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวัน
และตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ดอกเบี้ยคางรับ จากตั๋วสัญญาใชเงิน
ดอกเบี้ยรับ จากตั๋วสัญญาใชเงิน
ดอกเบี้ยจาย ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.5 ตอป
คาเชาและบริการจาย คาเชาสํานักงานสาขา โดยเปนอัตราที่ตก
ลงรวมกันและอางอิงราคาตลาด
คาใชจายคางจาย

11. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด

เปนบริษัทผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สวนที่ 2

คาใชจายอื่น จากสัญญาระหวางกัน
รายไดอื่น จากสัญญาระหวางกัน

หนา 74

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ป 2556
ป 2557
9.61
15.56
-

0.57
3.30
33.00

191.05

305.70

0.59
0.11
5.75
0.83

0.60
1.09
5.69
1.57

0.01

0.06

5.13
-

1.00

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น
คานายหนารับ
บริษัทฯ ใหบริการการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดคาบริการในอัตราคา
นายหนาขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
การใชบริการบอกรับเปนสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียม
บริษัทฯ ใชบริการบอกรับเปนสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด ทั้งสําหรับภายในสํานักงานและใหบริการ
ลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพย โดยชําระคาบริการเปนรายเดือน ซึ่งอัตราคาบริการที่บริษัทฯ ชําระใหแก บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด เปนอัตราเดียวกับ
ที่ บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด คิดจากลูกคารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิด
ราคาที่เปนธรรม
การใชบริการ NETWORK
บริษัทฯ ใชบริการ NETWORK บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด สําหรับธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยชําระ
คาบริการเปนรายเดือน ซึ่งอัตราคาบริการที่บริษัทฯ ชําระใหแกบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ เปนอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล
คอนเวอรเจนซ คิดจากลูกคารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เปนธรรม

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหวางกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสําหรับรายการ
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้ง
คราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันแบงไดเปนดังนี้
1.

รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง
เนื่องจากรายการบางรายการ เชน คานายหนารับ เปนรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคตเนื่องจากเปนรายการปกติธุรกิจ
ดังนั้นบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดําเนินการสําหรับ
แตละรายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป และเปนไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดย
นําเสนอใหค ณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมั ติหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิ บัติดั งกลา ว ทั้ง นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2.

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว
ฝายบริหารของบริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความ
ชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มี
ความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี ตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ

สวนที่ 2

หนา 75

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

13.1

งบการเงิน

13.1.1

สรุปรายการสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ นางสาวรัชดา ยง
สวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีไดดังนี้
งบการเงินงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และไดใหความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตราฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และไดใหความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตราฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3.1 และ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการ
นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฎิบัติ บริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และบริษัทฯไดนําเสนองบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินไดที่ไดนํามาถือปฏิบัติใหมดวยเชนกัน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด
งบการเงินงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และไดใหความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตราฐานการรายงานทางการเงิน
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13.1.2

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราสวนทางการเงิน สําหรับป
2555 – 2557 ไดแสดงเปนงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

(* งบการเงินรวม)

รายการ
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา-สุทธิ
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา
อุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น-สุทธิ
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 550,055,813 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท
(31 ธันวาคม 2556 หุนสามัญ 467,308,199 หุน
มูลคาหุนละ 1.60 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 550,055,032 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท
(31 ธันวาคม 2556 หุนสามัญ 467,216,082 หุน
มูลคาหุนละ 1.60 บาท
(31 ธันวาคม 2555 : หุนสามัญ 457,066,037 หุน
มูลคาหุนละ 1.60 บาท และ 1 มกราคม 2555 : หุน
สามัญ 415,442,484 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท)

ป 2555 *
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
พันบาท

ป 2556 *
พันบาท

ป 2557 *
รอยละ

พันบาท

รอยละ

707,367
81,226
3,012,956
47,327
181,452
44,312
10,816
120,061
4,205,517

16.82
1.93
71.64
1.13
4.31
1.05
0.26
2.86
100.00

1,037,804
194,103
2,421,392
47,912
147,761
38,268
15,024
133,220
4,035,484

25.72
4.81
60.00
1.19
3.66
0.95
0.37
3.30
100.00

996,057
60,635
2,468,618
14,611
302,011
108,916
36,399
13,643
137,256
4,138,146

24.07
0.00
1.47
59.66
0.35
7.30
2.63
0.88
0.33
3.31
100

100,000
305,156
1,645,627
186,490
23,686
189,336
33,783
2,130
32,930
2,519,138

2.38
7.26
39.13
4.44
0.56
4.50
0.80
0.05
0.78
59.90

90,847
1,575,129
53,275
264,958
48,982
3,062
32,920
2,069,173

2.25
39.03
1.32
6.57
1.21
0.08
0.82
51.28

412,403
1,148,126
44,175
239,220
59,112
1,801
36,797
1,941,634

9.97
27.74
1.07
5.78
1.43
0.04
0.89
46.92

747,693

731,306

สวนที่ 3

747,693

17.40

747,546

880,089

18.52

880,088

21.27

หนา 77

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สวนเกินมูลคาหุน
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
สํารองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบ
การเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
รวมสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
558,117
382
9,392

13.27
0.01
0.22

571,049
323

14.15
0.01

571,049
323

13.80
0.01

19,778
312,162

0.47
7.42

40,509
606,600

1.00
15.03

52,693
692,027

1.27
16.73

1,631,137
55,242
1,686,379
4,205,517

38.79
1.31
40.10
100.00

1,966,027
284
1,966,311
4,035,484

48.71
0.01
48.72
100.00

128
2,196,308
204
2,196,512
4,138,146

0.00
53.08
0.00
53.08
100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (* งบการเงินรวม)
รายการ
รายได
คานายหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ตามวิธีสวนไดเสีย
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
กําไรจากการขายบริษัทยอย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนทางการเงิน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

ป 2555 *
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
พันบาท

พันบาท

1,490,419
68,944
108,911
(175)

82.24
3.80
6.01
(0.01)

1,880,465
88,936
206,447
(241)

77.23
3.65
8.48
(0.01)

1,472,663
140,927
100,164
(37)

80.00
7.65
5.44
(0.00)

48,883
90,128
5,201
1,812,312

2.70
4.97
0.29
100.00

72,931
75,354
103,173
7,703
2,434,768

3.00
3.09
4.24
0.32
100.00

(13,077)
74,344
56,076
9,800
1,840,860

(0.71)
4.04
3.05
0.00
0.53
100.00

37,922
155,002

2.09
8.55

37,245
188,090

1.53
7.73

34,994
131,957

1.90
7.17

911,339
284,977
15,620
161,038
(1,109)
2,043
1,566,832
245,480
(63,579)
181,902

50.29
15.72
0.86
8.89
(0.06)
0.11
86.45
13.55
(3.51)
10.04

1,194,724
279,455
15,920
187,455
(2,444)
6,113
1,906,558
528,210
(123,901)
404,309

49.07
11.48
0.65
7.70
(0.10)
0.25
78.31
21.69
(5.09)
16.60

958,035
257,103
10,220
147,759
(779)
359
1,539,648
301,212
(71,511)
229,701

52.04
13.97
0.56
8.03
(0.05)
0.02
83.64
16.36
(3.88)
12.48
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รายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
บวก (หัก) : ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป :
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรตอหุนของผูถือหุนบริษัทฯ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
ป 2555 *
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
พันบาท

ป 2556 *
พันบาท

ป 2557 *

รอยละ

พันบาท

รอยละ

-

-

(19,618)

(0.80)

128
18,850

0.01
1.02

181,902

10.04

3,924
(15,694)
388,615

0.16
(0.64)
15.96

(3,750)
15,228
244,929

(0.20)
0.83
13.31

180,706
1,196
181,902

9.97
0.07
10.04

399,857
4,452
404,309

16.42
0.18
16.60

229,791
(90)
229,701

12.48
(0.00)
12.48

180,706
1,196
181,902

9.97
0.07
10.04

384,163
4,452
388,615

15.78
0.18
15.96

245,009
(80)
244,929

13.31
(0.00)
13.31

0.40

0.73

0.42

งบกระแสเงินสด (* งบการเงินรวม)

(หนวย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ / ตัดจําหนายอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
กําไรจากการขายบริษัทยอย
สํารองประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
สํารองเงินชดเชยคาเสียหายอื่น (โอนกลับ)
คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากในสถาบันการเงิน

สวนที่ 3

ป 2555*

ป 2556 *

ป 2557 *

245,480

528,210

301,212

72,091
(1,109)
1,974

77,213
(2,444)
974
1,807

(498)
2,043
4,723
3,000
4,498
(48,883)
(90,128)
37,922
231,113

(130)
6,113
(103,174)
9,972
(3,000)
300
(72,931)
(75,354)
37,245
404,801

71,636
(779)
2,077
13,077
258
359
10,842
(74,344)
(56,076)
34,993
303,255

1,040

-

-
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งบกระแสเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เงินลงทุนเพื่อคา
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ยและเงินปนผล
จายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เงินสดรับจากการขายบริษัทยอย
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน

ป 2555*
20,810
(733,035)
(7,887)
(1,804)

ป 2556 *
(112,877)
587,356
(7,129)
(39,888)

ป 2557 *
133,468
(47,118)
32,684
3,245

218,964
696,746

(214,309)
(70,499)

53,426
1,096
411
480,881
45,281
(29,995)
(49,382)
446,785

77,029
932
26,324
651,740
145,603
(32,839)

321,556
(427,004)
(1,092)
(23,373)
(1,261)
1,741
296,101
124,800
(34,155)

(108,994)
655,510

(64,739)
322,007

(31)
1,178
(35,849)
(9,846)
(44,547)

562,236
11,438
192
(61,155)
(9,891)
502,820

57,203
11,794
100,000
(150,000)
703,108
(725,000)
(27,109)
(30,005)
372,233
335,134
707,367

19,421
(100,000)
237,345
(427,000)
300
(68,993)
(338,927)
819,403
(488,966)
707,367
1,037,804

(14,728)
(21,930)
(41,747)
1,037,804
996,057

319

3,428

1,063

(314,961)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น
เงินสดจายชําระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น
เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ถือโดยบริษัทยอย ณ วันที่ขายบริษัทยอย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด :
ซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนโดยยังมิไดชําระเงิน

สวนที่ 3

8,080
(22,632)
(12,311)
(341,824)
(7,202)
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งบกระแสเงินสด
ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน
จายปนผลเปนหุนสามัญ

13.1.3

ป 2555*

ป 2556 *
-

-

ป 2557 *
3,522
132,542

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน
ป 2555 *
(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน
อัตราการจายเงินปนผล (‘จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราสวนอื่น ๆ
อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

สวนที่ 3

ป 2556 *

* งบการเงินรวม
ป 2557 *

(%)
(%)
(%)
(%)

89.42
9.97
11.91
256.80

90.85
16.42
22.23
515.48

90.97
12.48
11.04
361.06

(%)
(เทา)

4.98
0.50

9.70
0.59

5.62
0.45

(เทา)
(เทา)
(%)
(%)
(เทา)
(%)

7.44
31.69
18.20
75.35
1.49
40.39

0.00
0.00
27.32
63.14
1.05
35.52

0.00
0.00
24.84
61.95
0.88
N/A

(%)
(%)

1.38
49.39

1.60
86.77

0.77
94.24
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14.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

14.1

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ

สําหรับป 2557 ภาวะตลาดหุนไทยมีความผันผวนคอนขางมาก ในชวงตนปดัชนีตลาดหลักทรัพยไดรับแรงกดดันจากปญหาความไม
สงบทางการเมืองภายในประเทศตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2556 ที่ผานมา สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ
ในขณะที่ชวงครึ่งปหลังภายหลังการเขามาควบคุมสถานการณโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม ผลักดันให
เศรษฐกิจไทยกลับมาฟนตัวและสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนไดอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ในชวงปลายปดัชนีตลาดหลักทรัพยไดปรับตัวลดลง
อยางตอเนื่อง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอยางหนักจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ํามันในตลาดโลกอยาง
มาก และการลดลงของความตองการใชน้ํามันในหลายประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ณ สิ้นป 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้น 15.32% จากสิ้นป 2556 ในระหวางป SET index มี
จุดสูงสุดที่ 1,600.16 จุด (ณ 26 ก.ย. 2557) และมีจุดต่ําสุดที่ 1,224.62 จุด (ณ 3 ม.ค. 2557) ดานดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ปดที่
700.05 จุด เพิ่มขึ้น 96.20% จากสิ้นป 2556 โดยมีจุดสูงสุดที่ 761.89 จุด (ณ 10 พ.ย.2557) และมีจุดต่ําสุดที่ 332.85 จุด (ณ 6 ม.ค. 2557) แตอัตราเงิน
ปนผลตอบแทนของ SET และ MAI ลดลงจากสิ้นปกอนหนา โดยอยูที่ 2.94% และ 0.87% ตามลําดับ ดานมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของ
SET อยูที่ 13,856,283 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.52% จากสิ้นปกอน ตามทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย ขณะที่ของ MAI อยูที่ 383,075 ลานบาท เพิ่มขึ้น
115.98% จากการมีจํานวนบริษัทเขาจดทะเบียนใหมเพิ่มมากขึ้น
ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย: ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในป 2557 มีการปรับตัวจากป 2556 โดยมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (ไม
รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย) เฉลี่ยตอวันรวมของ SET และ MAI เทากับ 41,521 ลานบาท ลดลง 5.60% จากป 2556 และมี
มูลคาการซื้อขายสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนติดตอกันเปนปที่ 3 หากแยกตามประเภทผูลงทุนพบวา ผูลงทุนบุคคลในประเทศมีมูลคาการซื้อขาย
เฉลี่ยตอวันอยูที่ 28,333 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 62.32% ของมูลคาการซื้อขายรวม รวมถึงผูลงทุนสถาบันในประเทศมีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอ
วันอยูที่ 3,982 ลานบาท คิดเปน 8.76% ของมูลคาการซื้อขายรวม ดานการซื้อขายหลักทรัพยสุทธิ ผูลงทุนตางประเทศขายสุทธิ 35,696 ลานบาท
ขณะที่ผูลงทุนบุคคลในประเทศขายสุทธิ 37,515 ลานบาท และผูลงทุนสถาบันในประเทศเปนผูซื้อสุทธิ 69,610 ลานบาท
สําหรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในป 2557 ของบริษัท ก็ปรับตัวตามปริ มาณการซื้อขายของตลาดฯ โดยมีมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพย (ไมรวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย) เฉลี่ยตอวันรวมของ SET และ MAI เทากับ 4,351 ลานบาท ลดลง 15.85% จากป
2556 หากแยกตามประเภทผูลงทุนของบริษัท พบวา สัดสวนผูลงทุนบุคคลในประเทศ ผูลงทุนสถาบันในประเทศ และผูลงทุนตางประเทศ คิดเปน
80% 2% และ 18% ตามลําดับ ดานการซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของบริษัท มียอดขายสุทธิ 21,865 ลานบาท บริษัทมีสวนแบงการตลาดในป 2557
เทากับรอยละ 5.24 ลดลงจากรอยละ 5.88 ในป 2556 จัดเปนอันดับที่ 4 ของธุรกิจบริษัทหลักทรัพย
ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา: ในป 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 147,025 สัญญา
ตอวัน เพิ่มขึ้น 116.16% จากปกอนจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Market ซึ่งมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 80,100 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้น 133.18%
จากปกอนหนา Index Market ซึ่งมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 59,234 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้น 152.22% จากปกอนหนา ตามลําดับ
ปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของบริษัทเทากับ 9,326 สัญญา เพิ่มขึ้น 137.12% จากปกอนหนา โดยปริมาณการซื้อขายของ
ผลิตภัณฑที่มีการซื้อขาย 3 อันดับแรกของบริษัท ไดแก SET50 Index Futures, Single Stock Futures, และ Metal Futures ตามลําดับ บริษัทมีสวน
แบงการตลาดในป 2557 เทากับรอยละ 3.17 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.89 ในป 2556 จัดเปนอันดับที่ 11 ของธุรกิจบริษัทหลักทรัพย
ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอยางมากทั้งในสวนของบริษัทฯ หรือของทั้งตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา สวนหนึ่งเกิดจากการปรับตัวคูณ
ดัชนีของสัญญา SET 50 Index Futures จาก 1,000 บาทตอจุด เปน 200 บาทตอจุด ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
14.2

ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations)
รายได

ในป 2557 รายไดของบริษัท ประกอบดวย รายไดจากคานายหนา รายไดคาธรรมเนียมและบริการ กําไรจากเงินลงทุน ดอกเบี้ยและ
เงินปนผล ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และรายไดอื่น ซึ่งรายไดหลักของบริษัทมาจากรายไดคานายหนาคิดเปนสัดสวน 80% ของรายได
รวม
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

สําหรับป 2557 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,841 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2556 ซึ่งบริษัทมีรายไดรวม 2,435 ลานบาท
เนื่องมาจากรายไดคานายหนาลดลง 408 ลานบาท จาก 1,880 ลานบาท ในป 2556 เปน 1,473 ลานบาทในป 2557 ซึ่งลดลงตามปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยรวมของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ ในป 2556 บริษัทมีรายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา (Non-recurring items) คือ การขาย
บริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด) สงผลใหบริษัทมีรายไดจากรายการดังกลาวเกิดขึ้น จํานวน 103 ลานบาท
โครงสรางรายไดรวมของบริษัทตามงบการเงินรวมป 2556-2557
รายการ
รายได
คานายหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคา ตามวิธีสวนไดเสีย
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
กําไรจากการขายบริษัทยอย
รายไดอื่น
รวมรายได

ป 2556
ลานบาท
1,880.47
88.94
206.45
(0.24)

72.93
75.35
103.17
7.70
2,434.77

ป 2557
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

77.23
3.65
8.48
(0.01)

1,472.66
140.93
100.16
(0.03)

80.00
7.65
5.44
(0.00)

3.00
3.09
4.24
0.32
100.00

(13.08)
74.34
56.08
9.80
1,840.86

(0.71)
4.04
3.05
0.53
100.00

รายไดคานายหนา
โครงสรางรายไดคานายหนาของบริษัทตามงบการเงินรวมป 2556-2557
คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
คานายหนาอื่น
รวม

ป 2556
ลานบาท
1,752.94
122.46
5.07
1,880.47

ป 2557
รอยละ
93.22
6.51
0.27
100.00

ลานบาท
1,388.47
79.92
4.27
1,472.66

รอยละ
94.28
5.43
0.29
100.00

ในป 2557 บริษัทมีรายไดคานายหนา จํานวน 1,473 ลานบาท ลดลง 408 ลานบาทจากชวงเดียวกันของป 2556 ซึ่งบริษัทมีรายไดคา
นายหนา 1,880 ลานบาท โดยแยกเปนรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 1,388 ลานบาท ลดลง 364 ลานบาทจากชวงเดียวกันของ
ป 2556 ซึ่งบริษัทมีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 1,753 ลานบาท สาเหตุการลดลงมาจากมูลคาซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันของ
บริษัทลดลงจาก 5,170 ลานบาท เปน 4,351 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตลาดหลักทรัพยที่ลดลงจาก 43,982 ลานบาท
เปน 41,521 ลานบาท สําหรับรายไดคานายหนาจากการซื้อขายตราสารอนุพันธจํานวน 80 ลานบาท ลดลง 43 ลานบาทจากชวงเดียวกันของป 2556
ซึ่งบริษัทมีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ 122 ลานบาท ขณะที่สวนแบงการตลาดของบริษัทในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
เพิ่มขึ้นจาก 2.89% ในป 2556 เปน 3.17% ในป 2557 สําหรับรายไดคานายหนาอื่นจํานวน 4.3 ลานบาท ลดลง 0.8 ลานบาทจากชวงเดียวกันของป
2556 ซึ่งบริษทั มีรายไดคานายหนาอื่น 5.1 ลานบาท
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการของบริษัทตามงบการเงินรวมป 2556-2557
คาธรรมเนียมและบริการ
การจัดจําหนายหลักทรัพย

ป 2556
ลานบาท
65.81
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ที่ปรึกษาทางการเงิน
การยืม / ใหยืมหลักทรัพย
การวิเคราะหหลักทรัพย
อื่นๆ
รวม

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)
11.31
2.43
7.50
1.89
88.94

12.72
2.73
8.43
2.12
100.00

7.14
1.86
11.00
2.29
140.93

5.07
1.32
7.81
1.62
100.00

ในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 126 ลานบาท เพิ่มขึ้น 49 ลานบาท หรือ
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 63.09 จากป 2556 แบงเปนรายไดจากคาที่ปรึกษาทางการเงิน และคาธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 7 ลานบาท
และ 119 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนผานตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป 2556 มีหลักทรัพย
จดทะเบียนเขาใหม ณ ราคา IPO รวมกันที่ 304,797 ลานบาท จากบริษัทจดทะเบียนเขาใหม 37 บริษัท แยกเปน SET 17 บริษัท และ MAI 20 บริษัท
ซึ่งบริษัทไดรวมในการรับประกันและจัดจําหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 22 บริษัทในป 2557 ถือ
วาเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดทําหนาที่ฐานะผูจัดการการจัดจําหนายเปนอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพยตอเนื่องจากป 2556 นอกจากนี้
บริษัทมีรายไดจากการยืม/ใหยืมหลักทรัพยจํานวน 1.9 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจาก 2.4 ลานบาทในป 2556
รายไดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
บริษัทมีรายไดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมบริการ ไดแก กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กําไร
(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ ดอกเบี้ยและเงินปนผล ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และรายไดอื่นๆ
ในป 2557 บริษัทมีรายไดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 227 ลานบาท ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของป 2556 ซึ่งบริษัทมีรายไดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 465 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายไดกําไรจากการขายบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด) จํานวน 103 ลานบาทในป 2556 ซึ่งถือเปนรายการ
ที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา (Non-recurring items) นอกจากนี้ บริษัทยังมีกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 87 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันในป 2556 ซึ่ง
บริษัทมีกําไรจากเงินลงทุน เทากับ 206 ลานบาท
คาใชจาย
โครงสรางคาใชจา ยของบริษัทตามงบการเงินรวมป 2556-2557
รายการ

ป 2556
ลานบาท

คาใชจาย
ตนทุนทางการเงิน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
รวม

ป 2557
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

37.25
188.09

1.95
9.87

34.99
131.96

2.27
8.57

1,210.64
279.46
187.46
1,677.55
(2.44)
6.11
1,906.56

63.50
14.66
9.83
87.99
(0.13)
0.32
100.00

968.26
257.10
147.76
1,373.12
(0.78)
0.36
1,539.65

62.89
16.70
9.60
89.19
(0.05)
0.02
100.00

ในป 2557 บริษัทมีคาใชจายรวมจํานวน 1,540 ลานบาท ลดลง 368 ลานบาท จากป 2556 โดยมีสัดสวนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและ
คาตอบแทนกรรมการ คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ และคาธรรมเนียมและคาบริการจาย คิดเปน 62.89% 16.70% และ 9.60% ของ
คาใชจายรวม ตามลําดับ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาตอบแทนกรรมการมีจํานวน 968 ลานบาท ลดลง 242 ลานบาท จากป 2556 เนื่องจาก
การจายผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่การตลาดตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทที่ปรับตัวลดลง คาธรรมเนียมและคาบริการจายจํานวน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

132 ลานบาท ลดลง 56 ลา นบาท จากป 2556 โดยมี สาเหตุหลั กจากค าธรรมเนี ยมสมาชิ กตลาดหลักทรัพ ย ที่แปรผั น ตามปริ มาณการซื้ อขาย
หลักทรัพยที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทมีคาใชจายอื่น จํานวน 148 ลานบาท ลดลง 40 ลานบาท จากป 2556
กําไรสุทธิ
สําหรับป 2557 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิจํานวน 229 ลานบาท ลดลงจาก 404 ลานบาทในป 2556 โดยมีสาเหตุจากการ
ลดลงของรายไดรวมจาก 2,435 ลานบาทในป 2556 เปน 1,841 ลานบาทในป 2557 คิดเปนอัตราลดลง 24% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
รายได คานายหนา กําไรจากเงินลงทุน ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมหลักทรัพย และกําไรจากการขายบริษัทยอย ในป 2556 ซึ่งเปนรายการที่ไมไดเกิดขึ้น
เปนประจํา (non-recurring items) ในขณะที่ บริษัทมีคาใชจายรวมลดลงจาก 1,907 ลานบาทในป 2556 เปน 1,540 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลง 19%
โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาธรรมเนียมและบริการจายซึ่งผันแปร
ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity: ROE) ในป 2555 2556 และ 2557 อยูที่ 11.91% 22.23% และ 11.04% ตามลําดับ
ทั้งนี้ หากพิจารณาอยางละเอียดพบวา สาเหตุที่ ROE ของบริษัทในป 2557 ลดลงเปนเกือบ 2 เทาจากป 2556 มีปจจัยหลักที่สําคัญเนื่องมาจากอัตรา
กําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทลดลงจาก 16.42% ในป 2556 เปน 12.48% เนื่องจากในป 2556 มีกําไรจากการขายบริษัทยอย ซึ่งเปน
รายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา (non-recurring items) กําไรจากเงินลงทุน และรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลตามที่กลาวไวขางตน นอกจากนี้ ตัว
แปรที่มีผลตอ ROE ที่ควรจะพิจารณาในลําดับถัดไปคือ อัตราการหมุนของสินทรัพย (Assets Turnover) ของบริษัทที่ลดลงจาก 0.59 เทาในป 2556
เปน 0.45 เทาในป 2557 แตอยางไรก็ดี สําหรับตัวแปรสุดทาย คือ Financial Leverage นั้น ลดลงจาก 2.05 เทาในป 2556 มาเปน 1.88 เทาในป
2557 เนื่องจากการลดลงของเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
14.3

ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
สินทรัพย

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 4,138 ลานบาท ซึ่งสินทรัพยของบริษัทสวนใหญเปนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา-สุทธิ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ในสามวันทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี โดยรายการ
ดังกลาวถือเปนประมาณ 60% ของสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 สวนรายการสินทรัพยที่สําคัญอีก 1 รายการคือ เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด โดยมีมูลคาประมาณ 24% ของสินทรัพยรวม ณ วันเดียวกัน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา-สุทธิ เทากับ 2,469 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556
ที่มียอดอยูที่ 2,421 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา-สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย
• ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดจํานวน 1,571 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 64% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2556 5% เนื่องจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 3 วันทําการสุดทายของป 2557 มากกวามูลคา
การซื้อขายหลักทรัพย 3 วันทําการสุดทายของป 2556
• เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยจํานวน 889 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 36% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2556 2%
• ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 0.3 ลานบาท ลดลง 17 ลานบาท จากยอดคงเหลือ 17 ลานบาท
ณ สิ้นป 2556
• ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกันและลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 71 ลานบาท ลดลง 30 ลานบาท จากยอดคงเหลือ 101 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2556
• ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 2.5 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2556 ซึ่งมีจํานวน 4.1 ลานบาท
ณ สิ้นป 2557 บริษัทไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่อง การจัดทํา
บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย เปนมูลหนี้จัดชั้นปกติ จํานวน 2,465 ลานบาท มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจํานวน 70 ลานบาท ซึ่งได
ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มมูลคาแลว และมีมูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานจํานวน 1 ลานบาท ซึ่งนับวาเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบ
สวนที่ 3

หนา 85

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

กับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมดอกเบี้ยคางรับ ณ สิ้นป 2557 โดยบริษัทมีการคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพและมีการ
ติดตามลูกคาใหชําระคาหลักทรัพยใหตรงเวลา ตลอดจนบริษัทยังปฏิบัติตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอย
คุณภาพของบริษัทหลักทรัพยอยางเครงครัด เพื่อควบคุมไมใหเกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยมูลคาสุทธิ 15 ลานบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยสวนใหญเปนเงินลงทุน
ชั่วคราวประเภทตราสารทุน (หลักทรัพยจดทะเบียน) เพื่อคา ซึ่ง ณ วันดังกลาว มีมูลคาสุทธิรวมกันเทากับ 11 ลานบาท คิดเปน 79% ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย)
จํานวน 2.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 89.99% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระแลว SBI Royal Securities Plc. (บริษัทรวม) จํานวน 89.96
ลานบาท คิดเปนสัดสวน 19.49% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระแลว และบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด (กิจการที่
ควบคุมรวมกัน) จํานวน 225.00 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 45.00% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระแลว
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้สํานักหักบัญชี จํานวน 61 ลานบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีจํานวน 194 ลานบาท
อุปกรณ
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอุปกรณ-สุทธิจํานวน 109 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นป 2556 ซึ่งมีจํานวน 148 ลานบาท โดยการลงทุน
ในอุปกรณสวนใหญของบริษัทเปนการลงทุนในเครื่องตกแตงและอุปกรณ
สินทรัพยอื่น ๆ
บริษัทมีสินทรัพยประเภทอื่น ๆ อันไดแก สินทรัพยที่ไมมีตัวตน-สุทธิ สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและสินทรัพยอื่น-สุทธิ ซึ่งมี
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 187 ลานบาท ขณะที่ยอด ณ สิ้นป 2556 เทากับ 186 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาง
รับ และการลดลงของลูกหนี้อื่น
14.4

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
สภาพคลอง

ในป พ.ศ. 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานทั้งสิ้น 322 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และเจาหนี้สํานักหักบัญชี ซึ่งการลดลงของทรัพยสินดังกลาวเปนไปตามภาวะของธุรกิจ
หลักทรัพยของป 2557
ในป พ.ศ. 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 342 ลาบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจายเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคา
ในป พ.ศ. 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 22 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดทําการจายชําระหนี้ตาม
สัญญาเชาทางการเงิน และการจายเงินปนผล
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสภาพคลองของบริษัท มีประเด็นที่จะตองพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง
สุทธิ (NCR) ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดวย โดยในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2555-2557) บริษัทสามารถดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิสูงกวารอยละ 7 ซึ่งเปนอัตราขั้นต่ําตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา บริษัทมีสภาพคลองที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ โดยในป 2555 บริษัทมี NCR อยูในชวง 20.67% - 73.17% ในป 2556 อยูในชวง
22.64% - 148.36% และในป 2557 อยูในชวง 28.89% - 148.49% ทั้งนี้ อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิจะเปลี่ยนแปลงตามปจจัยตาง ๆ เชน
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย การรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
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แหลงที่มาของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน 1,942 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 2,196 ลานบาท โดยมีอัตรสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2555-2557 เทากับ 1.49 เทา 1.05 เทา และ 0.88 เทา ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินสวนใหญของบริษัทเปน
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในสามวันทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี
ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนโดยไมนับรวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2555-2557 เทากับ 0.52 เทา 0.25 เทา และ 0.36 เทา ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นในป 2557 เกิดจากเจาหนี้สํานักหัก
บัญชีในป 2557 สูงกวาป 2556
โครงสรางเงินทุน
บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีแหลงที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน
1,941.63 ลานบาท และสวนของเจาของ 2,196.51 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ อยูที่ระดับ 0.88 เทา ในสวนของบริษัทฯ มีหนี้สิน
จํานวน 1,938.57 ลานบาท และสวนของเจาของ 2,210.12 ลานบาท มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนอยูที่ระดับ 0.88 เทา โดยหนี้สินสวนใหญจะ
เปนเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนปกติของ
ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ในสามวันทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี
14.5

ปจจัยหรือเหตุการณที่จะมีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต (Forward looking)

ผลการดําเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไมแนนอนทาง
การเมือง สถานการณความไมสงบและสถานการณตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปดเสรีคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย
ซึ่ง ป จจั ย เหล า นี้ จ ะส งผลกระทบต อ ความเชื่ อ มั่ น ของนักลงทุน ทั้งในและนอกประเทศ ทํ าให อ าจส งผลกระทบต อ ฐานะทางการเงิ นและผล
ประกอบการของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการลงทุนและกําหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฎิบัติ ความเสี่ยงในดานการชําระราคา และความ
ผิดพลาดที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการซื้ อขาย บริษัทฯ ดําเนิ นการใหมีมาตรการควบคุ มและบริ หารความเสี่ย งเกี่ ยวกั บบั ญชี ซื้ อขายหลักทรัพ ยให มี
ประสิทธิภาพ และนําเสนอธุรกิจใหมๆ เพื่อเปนทางเลือกในการเพิ่มแหลงรายไดใหมีความหลากหลายมากขึ้น
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวาขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข อมู ลประจํา ป ไดแสดงขอมู ลอยางถู กต องครบถ วนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯ
อยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทฯ ไดมอบหมาย
ให นายชวงชัย นะวงศ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายชวงชัย นะวงศ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชือ่
นายชัชวาลย เจียรวนนท

ประธานกรรมการ

....................................................................

นายวราห สุจริตกุล

รองประธานกรรมการ

....................................................................

นายชวงชัย นะวงศ

กรรมการ

.....................................................................

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ

กรรมการ

.....................................................................

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

.....................................................................

Mr. Zhigang Li

กรรมการ

.....................................................................

ตําแหนง

ลายมือชือ่

นายชวงชัย นะวงศ

กรรมการ

.....................................................................

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

.....................................................................

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวาขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทฯ ไดมอบหมาย
ให นายชวงชัย นะวงศ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายชวงชัย นะวงศ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
กรรมการที่ไมใชกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

...................................................................

นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

...................................................................

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

...................................................................

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

นายชวงชัย นะวงศ

กรรมการ

...................................................................

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

...................................................................

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
1 นายชัชวาลย เจียรวนนท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท

52

(จํานวนหุน) /1
และทักษะของการเปนกรรมการ/2
ไมมี
ปริญญาตรี - Business Administration
University of Southern California, USA

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
เริ่มตน สิ้นสุด

ไมมี

2550 ปจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการ (มีอํานาจ)
2557 ปจจุบัน กรรมการ
2552 ปจจุบัน กรรมการ
2547 ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
2544 ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2543 ปจจุบัน กรรมการ
2543 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ และ
ประธานคณะผูบริหาร
2542 ปจจุบัน ประธานคณะผูบริหาร
2541 2557 กรรมการ
2552 2556 ประธานกรรมการ
2547 2555 ประธานกรรมการ

ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 71/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 9
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2 นายวราห สุจริตกุล

50

ไมมี

ปริญญาโท - Business Administration
University of New Hamshire, USA

ไมมี

2555
2552
2557
2555
2554
2544
2556
2553
2552
2549

ไมมี

2552 ปจจุบัน กรรมการ (มีอํานาจ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2557 ปจจุบัน กรรมการ
2556 ปจจุบัน กรรมการ (มีอํานาจ)
2552 2556 กรรมการ
2549 2552 ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 21/2002
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3 นายชวงชัย นะวงศ

53

ไมมี

ปริญญาโท - Business Administration
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตําแหนง

ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 23/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนา 1

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2557
2554
2554
2553

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผังเมือง
กรรมการบริหาร

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส

ธุรกิจหลักทรัพย

บจ.ทรูวิชั่นส กรุป
บจ.ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ
บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ

ธุรกิจสื่อสาร
ธุรกิจสื่อสาร
ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค

บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
บมจ.อิออนธนสินทรัพย(ไทยแลนด)
บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริการสินเชื่อรายยอย
ธุรกิจสื่อสาร

บจ.ทรู มัลติมีเดีย
บมจ.ทรู วิชั่นส
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย
บมจ.เมโทรสตารพร็อพเพอรตี้

ธุรกิจสื่อสาร
ธุรกิจสื่อสาร
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา
บจ.ฟนันซา แคปปตอล
บมจ.ฟนันซา
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.การบินไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
สถาบันการเงิน
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจการบิน
หนวยงานราชการ
ธุรกิจหลักทรัพย

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส

ธุรกิจหลักทรัพย

บมจ.หลักทรัพย เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ธุรกิจหลักทรัพย
บจ.หลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล ธุรกิจหลักทรัพย
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา
ธุรกิจหลักทรัพย

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
4 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท

47

(จํานวนหุน) /1
และทักษะของการเปนกรรมการ/2
ไมมี
ปริญญาโท MBA General Administration
Pittsburg State University, USA

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
เริ่มตน สิ้นสุด

ตําแหนง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ไมมี

2552 ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ
2545 ปจจุบัน กรรมการ (มีอํานาจ)
2546 2552 กรรมการผูจัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ไซรัส

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2552 ปจจุบัน กรรมการ (มีอํานาจ)
กรรมการผูอํานวยการ
2557 ปจจุบัน กรรมการ (มีอํานาจ)
2557 ปจจุบัน กรรมการ
2556 ปจจุบัน กรรมการ (มีอํานาจ)
2554 2556 กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
2551 2552 กรรมการและกรรมการผูจัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
บจ. หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน
ธุรกิจหลักทรัพย
บมจ.หลักทรัพย เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ธุรกิจหลักทรัพย
บจ.หลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล ธุรกิจหลักทรัพย
บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย
ธุรกิจหลักทรัพย
บมจ.หลักทรัพย ไซรัส
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2556 ปจจุบัน กรรมการ
2556 ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม/ ประธานคณะจัดการ/
สมาชิกคณะบริหาร
2554 2556 Deputy General Manager of Corporate
Strategy and IR Dept.
2551 2554 Deputy CEO

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจธนาคาร

Industrial and Commercial Bank of China Limited, H.O.

ธุรกิจธนาคาร

ICBC (Macau)

ธุรกิจธนาคาร

ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 16/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 9
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5 นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

57

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
American University of Human Sciences
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 48/2005
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 105/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 7/2008
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

6 นายจื้อกัง หลี่

41

ไมมี

ปริญญาเอก - Economics
Renmin University, P.R. China

หนา 2

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
7 พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท

51

(จํานวนหุน) /1
และทักษะของการเปนกรรมการ/2
3,655,614 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of San Francisco, USA

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
เริ่มตน สิ้นสุด

ไมมี

2547
2552
2557
2557
2556

ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 11/2004
ประกาศนียบัตร ACP รุนที่ 7/2005
ประกาศนียบัตร FND รุนที่ 19/2005
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 ปจจุบัน
2543 ปจจุบัน
2556 2557
2554 2556
2553 2554
2552 2556

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8 นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร

51

ไมมี

ปริญญาโท - รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

64

ไมมี

ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
University of Wisconsin, USA

2552
2552
2551

2553
2552
2552

2547

2552

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ผูบัญชาการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
รองจเรตํารวจ
รองผูบัญชาการ
รองผูบัญชาการ
กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูบังคับการ
ผูบังคับการ
ผูบังคับการ
และปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ

2551 ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2557 ปจจุบัน กรรมการ
2556 ปจจุบัน กรรมการบริหาร

ไมมี

ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 105/2008
ประกาศนียบัตร ACP รุนที่ 28/2009
ประกาศนียบัตร SFE รุนที่ 13/2011
ประกาศนียบัตร HRP รุนที่ 4/2013
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง

ไมมี

ประกาศนียบัตร DCP รุน 70/2006
ประกาศนียบัตร ACP รุน 32/2010
ประกาศนียบัตร CGI รุน 0/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนา 3

2554
2552
2552
2551
2541

2557
2556
2553
2557
2555

2552
2556
2556
2552
2552

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2556

บริษัท
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ. หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค
บจ.การบินกรุงเทพ
สํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย
กองบังคับการตํารวจตรวจคนเขาเมือง 2
กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศ
บมจ.หลักทรัพย ไซรัส

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ
อุตสาหกรรมพลาสติค
ธุรกิจการบิน
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ
ธุรกิจหลักทรัพย
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ

กรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
การไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย
ธนาคารออมสิน
บมจ. ผลิตไฟฟา
บจ. ทรีนิตี้พลัส

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร
บจ.เอ็กโซติค ฟูด จํากัด
กลุมบริษัทพรีเมียร
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย

ธุรกิจหลักทรัพย
โรงพยาบาล
สงออกอาหารทะเล
ธุรกิจรถเชา
ธุรกิจหลักทรัพย

หนวยงานราชการ
ธุรกิจหลักทรัพย
สถาบันการเงิน
ธุรกิจผลิตไฟฟา
ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท

10 นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา

46

(จํานวนหุน) /1
และทักษะของการเปนกรรมการ/2
205,185 ปริญญาโท การเงิน
University of La Verne, USA

11 นายฉัตรชัย ชุมศิริ

54

12 นายชัยพร ธรรมพีร

54

ไมมี

13 นายโพธร เชื่อมวรศาสตร

57

14 นายสมชาย แกวเจริญไพศาล

51

15 นางวิไล พงศปรีชา

60

ชื่อ-สกุล

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
เริ่มตน สิ้นสุด

ตําแหนง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ไมมี

2552 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2545 2552 รองกรรมการผูจ ัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ. หลักทรัพย ไซรัส

ธุiกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2552 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2551 2552 รองกรรมการผูจ ัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ไซรัส

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ปริญญาโท - Executive MBA Sasin
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไมมี

2552 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2545 2552 กรรมการผูจัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

ปริญญาโท - Management and Human Relation
Abilene Christian University, Texas, USA

ไมมี

2552 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2549 2552 กรรมการผูจัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

ปริญญาโท - MBA (Finance)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ไมมี

2557 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2552 2557 รองกรรมการผูจ ัดการ
2549 2552 รองกรรมการผูจ ัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2553 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2552 2553 กรรมการผูจัดการ
2548 2552 รองกรรมการผูจัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2553 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2545 2553 กรรมการ
และ รักษาการ กรรมการผูจัดการ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย ฟารอีสท

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

25,029 ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

84,495 ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 100/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

16 นายวิทวัส วิชญธีระพงศ

57

ไมมี

ปริญญาตรี - การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วุฒิบัตร DRG/2548
สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน
ประกาศนียบัตร โครงการอบรมกฎหมาย และ
จรรยาบรรณของผูจัดการกองทุน รุนที่ 1/2540
สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน
English for Securities Analyst Association
Members Personnel Course
Chulalongkorn University

หนา 4

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

เอกสารแนบ 1

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท

17 นายสุพัตร อภิรติมัย

51

(จํานวนหุน) /1
และทักษะของการเปนกรรมการ/2
ปริญญาตรี - บัญชี
ไมมี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

18 นายปณณทัต สมิทธิศักดา

50

ไมมี

ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ไมมี

19 นางนุสรา รุนเจริญ

48

ไมมี

ปริญญาโท - Master of Business Administration
มหาวิทยาลัยสยาม

20 นายริชารด เอ็ดมอนด มารคาเรียน

51

ไมมี

ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

21 นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล

59

ชื่อ-สกุล

22 นางวิมล หลอวิจิตร

54

11,952 ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไมมี

ประกาศนียบัตร DCP รุน 13/2001
ประกาศนียบัตร CSP รุน 37/2010
ประกาศนียบัตร EMT รุน 18/2010
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปริญญาโท - Master of Business Administration
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
บริษัท
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย นครหลวงไทย

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

2554 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2553 2554 ผูชวยกรรมการผุจัดการ
2530 2553 ผูอํานวยการอาวุโส(ฝายหลักทรัพย)

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ. หลักทรัพยโกลเบล็ก
บมจ.หลักทรัพยเคจีไอ

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2556 ปจจุบัน
2552 2556
2549 2552
2546 2549
2532 2546

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา
บจ.หลักทรัพย ทรีนีต้ี
บมจ.หลักทรัพย เอกธํารง เคจีไอ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2556 ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2553 2556 กรรมการผูจัดการ
2549 2553 รองกรรมการบริหารอาวุโส

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย
บมจ. ธนชาต

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2552 ปจจุบัน เลขานุการบริษัท
2552 ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่การเงิน
2548 2552 รองกรรมการผูจัดการใหญ

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย สินเอเซีย

ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

2556 ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
2552 2555 ผูอํานวยการอาวุโส - Compliance
2548 2552 Head of Compliance and Audit

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)
บล.ไทยพาณิชย จํากัด

ธุรกิจหลักทรัพย
ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมี

/1

การถือหุนนับรวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

/2

ในป 2558 มีกรรมการเขาอบรมและไดรับประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลกิจการที่ดี (CGI) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
รุนที่ 2/2015
1. คุณชวงชัย นะวงศ
2. คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
รุนที่ 2/2015
3. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ
รุนที่ 3/2015
4. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ รุนที่ 3/2015

เริ่มตน
2554
2553
2548

หนา 5

สิ้นสุด
ตําแหนง
ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2554 รองกรรมการผูจัดการ
2553 ผูอํานวยการอาวุโส

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการ

เอกสารแนบ 1
2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อบริษัท
ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายชัชวาลย เจียรวนนท
นายวราห สุจริตกุล
นายชวงชัย นะวงศ
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
Mr. Zhigang Li
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
นายฉัตรชัย ชุมศิริ
นายชัยพร ธรรมพีร
นายโพธร เชื่อมวราศาสตร
นายสมชาย แกวเจริญไพศาล
นางวิไล พงศปรีชา
นายวิทวัส วิชญธีระพงศ
นายสุพัตร อภิรติภัย
นายปณณทัต สมิทธิศักดา
นางนุสรา รุนเจริญ
Mr. Richard Edmond Markarian
นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล

บริษัทยอย
บจ.หลักทรัพยที่ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอรเนชั่นแนล

บริษัทรวม
SBI Royal
Securities Plc.

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บจ.หลักทรัพย เอสบีไอ
ไทย ออนไลน

บริษัทที่เกี่ยวของ
บมจ.ฟนันซา

บจ.หลักทรัพย
ฟนันซา

ธนาคาร ไอซีบีซี
บมจ.ทรู บจ. ทรู วิชั่นส บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล
(ไทย) จก.(มหาชน) คอรปอเรชั่น
กรุป
คอนเวอรเจนซ

/
/

X
X

/

/

/

/

/
/
//

นางวิมล หลอวิจิตร

หมายเหตุ

X หมายถึง ประธานกรรมการ

/ หมายถึง กรรมการ
หนา 6

// หมายถึง กรรมการอิสระ

/

/

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายชื่อ

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

นายชวงชัย นะวงศ

ประธานกรรมการ

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

นางชุติมา วรมนตรี

กรรมการผูจัดการ

หนา 1

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัตงิ านของบริษัท
ชื่อ
ตําแหนง

นางนวรัตน โรจนาประดับ
รองกรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ป 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ป 2546 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณการทํางาน

- 18 เมษายน 2537 – 26 เมษายน 2552 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- 27 เมษายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- 1 มิถุนายน 2556 - ปจจุบัน
บริษทั หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

การฝกอบรมที่เกี่ยวของ

1. ความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training)
2. ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินและการกอการราย
3. ความรู Compliance Meeting ประจําไตรมาสที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. ความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานตราสารหนี้ (ThaiBMA Compliance Certificate)
5. ความรูเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG))
6. ความรูเกี่ยวกับการปองปรามและตรวจสอบทุจริตเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูลสารสนเทศ
7. ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ CGR

หนาที่ความรับผิดชอบ สําหรับหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน
1)
2)
3)
4)
5)

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหมีการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของและระเบียบขอบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป โดยเครงครัด
เปนที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบีย บที่ เกี่ ยวข องและระเบีย บข อบั งคับของบริษั ทฯ ตลอดจน
จรรยาบรรณทั่วไปใหแกหนวยงานตางๆ
จัดอบรมพนักงานเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
จรรยาบรรณทั่วไป
กําหนดระเบียบขอบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานดานปฏิบัติการหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
ติ ด ต อ และประสานงานกั บ องค ก ารกํ า กั บ ดู แ ล ได แ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั กทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและองคกรอื่นที่เกี่ยวของ

หนา 1

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
-ไมมี-

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
-ไมมี-

