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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 24 นอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยัง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) ใน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีบริการเป็นตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วย
ลงทุน (Selling Agent Service) และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน
สมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
บริษัทฯ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม
1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีสานักงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) ตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคาร
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และ มีสานักงานสาขา ได้แก่
สานักงานอัลม่าลิงค์ สานักงานอัมรินทร์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 สาขาบางกะปิ สาขาบางนา สาขาสินธร 1,3 สาขา
เคี่ยนหงวน สาขาลาดพร้าว สาขาประชาชื่น สาขารัตนาธิเบศร์ สาขารังสิต สาขาอับดุลราฮิม สาขาสมุทรสาคร สาขาขอนแก่น
1 สาขาขอนแก่น 2 สาขาขอนแก่น 3 สาขาหาดใหญ่ 1-3 สาขาเชียงใหม่ 1-3 สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาแม่สาย สานักงานสาขา
ออนไลน์ภูเก็ต สาขาตรัง สาขาปัตตานี สาขาเชียงราย สาขาอุดรธานี สาขานครราชสีมา และสาขาศรีราชา
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (“FSSIA”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
ตั้งอยู่ที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดย
ปัจจุบัน FSSIA มีทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัท
ย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2 บริษัท คือ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่
จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายกัมพูชา และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศ
ไทย บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากร
ของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ SBI Royal Securities Plc. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกาหนดแนวนโยบายการ
ดาเนินการต่างๆ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้นาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภูมิภาค ที่ให้บริการเป็นเลิศเพื่อ
เพิ่มความมั่งคั่ง รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีเปูาหมายในการนาเสนอบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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สร้างสรรค์ ในรูปแบบที่แตกต่าง (The Innovative Premium Broker) บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการให้บริการและคาปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งความคิดริเริ่มในการนาเสนอนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ๆ และช่องทางการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้า
ในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและส่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Investor Consultant)
เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ เองหรือจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้ที่
ปรึ ก ษาด้ า นการลงทุ น สามารถให้ ค าแนะน าในการลงทุ น ที่ ดี ต่ อ ลู ก ค้ า

ท าให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ผลตอบแทนสู งสุ ด ในระดั บ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกปี ซึ่งถือเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ นอกจากนี้
บริ ษัท ฯ

ยังเน้ น ให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒนาคุณ ภาพและรู ปแบบของงานวิ จั ยที่ นาเสนอข้ อมู ลให้ กับ ลูก ค้า ได้อ ย่า งมี

ประสิทธิภาพ สาหรับการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ถือเป็นปัจจัย แห่ง
ความสาเร็จประการหนึ่งของบริษัทฯ
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการวางรากฐานและบริการธุรกิจวาณิชธนกิจให้มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่
ยอมรับ โดยการนาเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการเป็นที่ ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าในการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การหาผู้ร่วมทุน ฯลฯ รวมถึงการเป็นผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้ อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อลูกค้า
ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเปูาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างต่อ เนื่ อง

โดยการเลือกใช้ เทคโนโลยี ที่มี ประสิท ธิภ าพสูง

และมีร ะบบ

การสารองคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยในทุกด้าน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจต่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงาน การให้บริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัทฯ เริ่มต้นจากการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตีส์ จากัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์
ไซรัส จากัด (“บล.ไซรัส”) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 และ
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
หลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง บล.ไซรัส กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด (“บล. ฟินันซ่า”) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552
และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จากัด
(“บล.สินเอเชีย”)) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งต่อมาได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ เมื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
วันที่ 30 กันยายน 2556 และได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ลงทุนในหุ้นสามัญของ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2557 และลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอไทย ออนไลน์ จากัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
ปี 2545 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตีส์ จากัด” เป็น บล.ไซรัส เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2545 และได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 และเริ่มเปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545
ปี 2546 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ล้านบาท เหลือ
200.00 ล้านบาท โดยการลดหุ้นสามัญจากเดิมจานวน 5.0 ล้านหุ้นลงเหลือ 2.0 ล้านหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุน
สะสมของบริษัทฯ และได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวในวันที่ 11 ธันวาคม 2546
ปี 2547 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชน
• วันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ
จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท ซึ่งมีผลทาให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเป็นจานวนรวมกันทั้งสิ้น
100.0 ล้านหุ้น รวมทั้งได้มีมติจ่ายเงินปันผลจานวน 180.00 ล้านบาท และมีการอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจานวน 270.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 470.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 135.0 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 75.0 ล้านหุ้น โดยได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนแล้วในเดือนเมษายน 2547 (2) กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จานวน 6.0 ล้านหุ้น (3) ประชาชน
ทั่วไปจานวน 54.0 ล้านหุ้น
• วันที่ 13-15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จานวน 54.0 ล้านหุ้น ราคา
หุ้นละ 11 บาท และเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานจานวน 6.0 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 11 บาท
• วันที่ 20 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชาระแล้วเป็นจานวน 470.00 ล้านบาท
• วันที่ 27 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ได้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก
• วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินจานวน 70.50 ล้านบาท กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวาคม 2547
ปี 2548 • วันที่ 27 เมษายน 2548 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2548 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2547 อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจานวนเงิน 70.50 ล้านบาท
กาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้ น
สามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จานวน 11.0 ล้านหน่วย และอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนอีกจานวน 22.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 470.00 ล้านบาท เป็นจานวน 492.00 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 11.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนเป็น 492.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
• วันที่ 14 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสานักงาน
ก.ล.ต.
ปี 2549 • ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่
กรรมการและพนักงานที่นามาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,004,900 หน่วย เป็นเงินจานวน 2,009,800
บาท ทาให้ ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 492,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชาระแล้ว
472,009,800 บาท
ปี 2550 • ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่
กรรมการและพนักงานที่นามาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,609,100 หน่วย เป็นเงินจานวน 3,218,200
บาท ทาให้ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 492,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชาระแล้ว
475,144,000 บาท
ปี 2551 • วันที่ 17 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
• วันที่ 20 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็ม
บี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด ในการเข้าซื้อทรัพย์สินสาหรับการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ให้กับลูกค้ารายย่อยจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด และ
รับโอนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งได้ดาเนินการโอนย้าย เป็นจานวน 37 คน ณ 30
กันยายน 2551 และ 13 คน ณ 31 ตุลาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 50 คนเข้าทางาน
• จากการเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้รับโอนลูกค้ารายย่อยจานวนทั้งสิ้น 1,182 ราย ณ 31
ธันวาคม 2551 ซึ่งสร้างมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ จานวน 6,863 ล้านบาท ในระหว่างเดือน กันยายน ธันวาคม 2551 ทาให้บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16.68 ล้านบาท
ปี 2552 • วันที่ 24 มีนาคม 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน 98,400,000
บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 492,000,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 393,600,000 ล้านบาท
และลดทุนชาระแล้วจานวน 95,570,560 บาท จากทุนชาระแล้วจานวน 477,852,800 บาท เป็นทุนชาระแล้ว
382,282,240 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1.60 บาท
เพื่อนาเงินมาชาระคืนเงินทุนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุน
ดังกล่าวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน การพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
• วันที่ 12 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อสินทรัพย์ที่
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จาก บล. ฟินันซ่า รวมทั้งรับโอนพนักงานของ บล. ฟินันซ่าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวขอ
งบล. ฟินันซ่า (แต่ไม่รวมใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวของบล. ฟินันซ่า) มาให้แก่บริษัทฯ รวมถึง
การซื้อ และ/หรือ Refinance หนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีระบบเครดิต
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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บาลานซ์ระหว่างบล. ฟินันซ่า และลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวสามารถเปิดบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัท ฯ พร้อม
โอนย้ ายหลั กทรัพ ย์ในบัญชีลู กค้าที่ มีกับ บล. ฟินัน ซ่า มายังบริ ษัทฯ ได้ และมีม ติอนุมั ติให้บ ริษัท ฯ
ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ อีกจานวน 128,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน
80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
• วันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน) (“บมจ.ฟินันซ่า”)ได้เข้าทาการซื้อหุ้น บล.ไซรัส เป็น
จานวน 59,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 24.69 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และร้อยละ
18.56 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
บมจ. ฟินันซ่า กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
• วันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม บล.ไซรัส เป็น “ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ” ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Finansia Syrus Securities
Public Company Limited ”
• วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดาเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง จาก
บล. ฟินันซ่า และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS”
• วันที่ 15 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนของบริษัท ฯ ให้แก่ ธนาคาร สินเอเชีย
จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร สินเอเชีย ”) จานวน 79,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.23 บาท คิดเป็นเงิน
255,170,000 บาท และ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บล.สินเอเชีย จากธนาคาร สินเอเชีย จานวน
86,648,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 396,851,962 บาท และ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บล.
สินเอเชีย จานวน 700,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 3,206,000 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552
• วันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสาขาเซ็นทรัลเวิล ด์เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ
เปลี่ยนแปลงสานักงานใหญ่เดิมเป็นสาขาอัลม่าลิงค์
ปี 2553 • วันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็น
ทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2552 เป็นจานวนเงิน 495,680 บาท และ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยให้ดาเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกัน
ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ การจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ต่อผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จานวนไม่เกิน 10 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันการเงิน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
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• วันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) สาหรับลูกค้าประเภทสถาบัน
• วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ได้ดาเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง จา
กบล. สินเอเชีย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เข้า
ถือหุ้นใน บล. สินเอเชีย จานวน 88,514,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.51 ส่วนที่เหลืออีกจานวน 11,485,100
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.49 เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
• วันที่ 16 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จากสานักงาน
ก.ล.ต.
• วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เปิดให้บริการ Global Trading หรือการซื้อขายหุ้นต่างประเทศสาหรับนักลงทุน
สถาบันและรายย่อยอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความร่วมมือจาก OCBC Securities Pte. Ltd. (OSPL)
จากประเทศสิงคโปร์
• วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบล. สินเอเชีย ได้ลงนามในสัญญา
ความร่วมมือกับ BNP Paribas Securities (Singapore) Pte. Ltd. (BNPP) เพื่อการให้บริการนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับลูกค้าประเภทสถาบัน และการให้บริการงานสนับสนุนต่างๆ
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 521,600,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจานวน
326,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 515,650,514 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจานวน 322,281,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
ปี 2554 • วันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็น
ทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2553 เป็นจานวนเงิน 7,127,145.05 บาท และ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยให้ดาเนินการจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
• วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 มีมติ ดังนี้
(1) อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จานวน 16,114,000 หน่วย อายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก โดยไม่มีราคาเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2 บาท วันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 1 กันยายน 2554 ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
(2) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จาหน่ายออกไปก่อน จานวน 3,718,429
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555
(3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ อีกจานวน 232,042,604.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
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จานวน 747,693,118.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 145,026,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.60 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังนี้
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวน 128,912,628 หุ้น ในอัตราส่วน
2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้น
ละ 1.60 บาท กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 5 กันยายน 2554 (Record
date) ระยะเวลาจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26-30 กันยายน 2554
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
ต่ อ เมื่ อ มี หุ้ น เหลื อ จากการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ที่ ไ ด้ จ องซื้ อ ตามสิ ท ธิ ค รบถ้ ว นแล้ ว เท่ า นั้ น
ในกรณีที่ มีหุ้ นสามัญ ที่ไม่ ได้ รับการจองซื้อเหลื อจากการเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ตามข้า งต้ น
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารมีอานาจในการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่มทุ นที่ เ หลือให้แก่ผู้ ถือหุ้น เดิม ที่
ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจาก
การใช้ สิ ท ธิ จ องซื้ อ ของผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม อนุ มั ติ ใ ห้ เ สนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ หลื อ ให้ แ ก่ บุ ค คล
ในวงจากัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private
Placement) ในราคาไม่ต่ากว่าที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่หุ้นละ 1.60 บาท
- จัดสรรหุ้น จานวน 16,114,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
• วันที่ 19 กันยายน 2554 ได้ย้ายที่ทาการของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) มาที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร์ ชั้น 4, 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
• ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน
93,160,913 หุ้น เป็นจานวนเงิน 149,057,460.80 บาท และได้ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้ว
เป็นจานวนเงิน 664,707,974.80 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 มีหุ้นคงหลือจากการ
เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 35,751,715 หุ้น
• วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณา
(1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และ
มีมติอนุมัติวิธีการจัดสรรใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัด ส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง ในอัตราส่วน
11.62022 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (Record date)
ระยะเวลาจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมี
สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ
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จั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ที่ ไ ด้ จ องซื้ อ ตามสิ ท ธิ ค รบถ้ ว นแล้ ว เท่ า นั้ น

ในกรณี ที่ มี หุ้ น สามั ญ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ

การจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจใน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น เดิม
(Pro Rata Basis)
(2) อนุมัติผ่อนผันให้ บมจ.ฟินันซ่า ไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบมจ.ฟินันซ่า ใช้สิทธิซื้อหุ้น
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยจานวนหุ้นสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับ 35,751,715 หุ้น เป็นผลทาให้สัดส่วน
การถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน
ปัจจุบัน เป็นไม่เกินร้อยละ 30.60 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สัดส่วน
ดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทาให้มีหน้าที่ต้องทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
(3) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ บมจ.ฟินันซ่า
(4) กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 30 มกราคม 2555
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจานวน
467,308,199 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 664,707,974.80 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 415,442,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และมีผู้ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ในสิ้นเดือนธันวาคม จานวน 25,700 หน่วย และได้ดาเนินการจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
ปี 2555 • วันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 มีมติ ดังนี้
(1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และ
มีมติอนุมัติวิธีการจัดสรรใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัด ส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง ในอัตราส่วน
11.62022 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (Record date)
ระยะเวลาจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการ
จองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น เดิม (Pro Rata
Basis)
(2) อนุมัติผ่อนผันให้ บมจ.ฟินันซ่า ไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ฯโดยอาศัยมติที่
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบมจ.ฟินันซ่า ใช้สิทธิซื้อหุ้น
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยจานวนหุ้นสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับ 35,751,715 หุ้น เป็นผลทาให้สัดส่วน
การถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน
ปัจจุบัน เป็นไม่เกินร้อยละ 30.60 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังการเพิ่ มทุนในครั้งนี้ สัดส่วน
ดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทาให้มีหน้าที่ต้องทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
• วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ร่วมกับ OCBC Securities Pte, Ltd. ประเทศสิงคโปร์ จัดงานสัมนาในหัวข้อ
“Will Asia be spared from Euro storm” ที่โรงแรม Inter Continental Bangkok
• วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่องการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เป็น
อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0252 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.951 บาท โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
• ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้รับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 35,751,653
หุ้น เป็นจานวนเงิน 57,202,644.80 บาท และได้ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วเป็นจานวนเงิน
722,141,499.60 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
• วันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็น
ทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2554 เป็นจานวนเงิน 3,613,038.35 บาท และ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (Record Date) กาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
• วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (USD Futures) ของตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
• วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จากัด และ SSI Securities
Services, Ho Chi Minh City, Vietnam จัดสัมนาในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนในหุ้นเวียดนาม” ที่โรงแรม
Inter Continental Bangkok
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จานวน
467,308,199 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 731,305,659.60 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 457,066,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และมีผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสิ้นเดือนธันวาคม จานวน 190,892 หน่วย เท่ากับหุน้ สามัญ จานวน
195,700 หุ้น และได้ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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2556
ปี 2556 • วันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็น
ทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2555 เป็นจานวนเงิน 8,541,722.10 บาท และ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยให้
ดาเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
• วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บมจ.ฟินันซ่า เป็น บล.
ฟินันซ่า
• วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จานวน
26,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือในอัตราร้อยละ 89.99 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (“FSSIA”) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุร กิจสั ญญาซื้อ ขายสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า

ประเภทการเป็น ที่ปรึ กษาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า

จากสานักงาน ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 โดยจะเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 เป็นต้นไป
• วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จากัด (เดิมชื่อ
บล. สินเอเชีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ในอัตราร้อยละ 88.57 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ของบริษัทย่อย จานวน 88,571,600 หุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ เป็นตัวแทน
• วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมลงทุนทาธุรกิจหลักทรัพย์ใน SBI Royal
Securities Plc., (“SBIR”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา
• วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับชาระเงินค่าหุ้นจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล
เวลธ์ จากัด (เดิมชื่อ บล. สินเอเชีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จานวน 88,571,600 หุ้น หุ้นละ 6.37
บาท จากกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ เป็นตัวแทน
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ทุนที่ออกและชาระแล้ว
จานวน747,545,731.60 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจานวน 467,216,082 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท
ปี 2557 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น เพื่อเข้าร่วมทุนใน SBI Royal Securities Plc.,
(“SBIR”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา ในสัดส่วนร้อยละ 20.044
• วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 มีมติ ดังนี้
(1) อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2556
เป็นจานวนเงิน 20,731,451.35 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2556 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 (Record Date) ใน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
อัตราหุ้นละ 0.3152088259 บาท โดยให้ดาเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ดัง
รายละเอียด
- จ่ายเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็น 0.2836879433 บาทต่อหุ้น
- จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0315208826 บาทต่อหุ้น
(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,693,118.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่747,545,731.20 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจานวน 92,117 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรไว้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้จด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
(3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,545,731.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่880,089,300.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60
บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
(4) อนุ มั ติ จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ

เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยหุ้ น ปั น ผลจ านวนไม่ เ กิ น

82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณี
ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น
หุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.2836879433 บาท
• วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้ชาระเงินจานวน 89,960,793 บาท เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของ SBI
Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา จานวน 273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 40,000
เรียลกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 20.044 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วของบริษัท ซึ่ง SBI Royal
Securities Plc.ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ทาให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัท ฯ
เปลี่ยนเป็นร้อยละ 19.486
• วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ชาระเงินจานวน 224,999,700 บาท เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท
เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด จานวน 2,249,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือในอัตราร้อยละ
45.00 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วของบริษัท ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท
หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (“SBITO”) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,089,300.80 บาท ทุนที่ออกและชาระแล้ว จานวน
880,088,051.20 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจานวน 550,055,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท
ปี 2558 • วันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็น
ทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2557 เป็นจานวนเงิน 12,183,982.42 บาท
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบี ย นหุ้ นของบริษั ท ฯ ณ วั นที่ 6 มีน าคม 2558 (Record Date) ในอั ตราหุ้น ละ 0.17 บาท โดยให้
ดาเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
• วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและอีก 7 องค์กรชั้นนา
• วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติดังนี้
(1) อนุมัติสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดาเนิน
ธุรกิจ ทาให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 31.15
(2) อนุมัติแต่งตั้ง บริษั ท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
• วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติดังนี้
(1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จากบล. ฟินันซ่า จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท เพื่อกลับไปรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ ร้อยละ
45.00 โดยบริ ษั ท ฯ ช าระค่ า ตอบแทนให้ กั บ บล. ฟิ นั น ซ่ า ด้ ว ยหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท
(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจานวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาหน่ายจานวน 781 หุ้น เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่จานวน 880,088,051.20 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ซึ่งได้จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
(3) อนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ กั บ ผู้ ล งทุ น แบบเฉพาะเจาะจง ( Private
Placement) เพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากบล. ฟินันซ่า โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่บล. ฟินันซ่า
(4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จานวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 581,403,205 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ซึ่ง
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และอนุมั ติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ
บล.ฟินันซ่า
• วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บล. ฟินัน
ซ่า เป็น บมจ. ฟินันซ่า
• วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริษัท ฯ มีทุ นจดทะเบี ยน 930,244,840 บาท ทุ นที่ ออกและชาระแล้ว จานวน
930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
ปี 2559 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ เปิดให้ซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Derivative Warrants
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
(DW) หมายเลข 24 เป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• วั น ที่ 8 เมษายน 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ โล่ ห์ เ กี ย รติ คุ ณ รางวั ล บริ ษั ท ดี เ ด่ น ที่ มี ก ารจ้ า งงานผู้ สู งอายุ จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นบริษัทในธุรกิจการเงินแห่งเดียวที่
ได้รับรางวัลนี้ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้า
ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ”
• วันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ
เป็นทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2558 เป็นจานวนเงิน 8,125,164 บาท
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งกาหนดให้เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record Date) และกาหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
• วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการออนไลน์ใหม่คือ FSS iSmart เป็น Mobile Application
เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนที่มี Function เด่นที่สุด อาทิ Research,
Breaking News, Stock Scanner, Fundermental, Chart ต่างๆ และมีการแจ้ง Alert ที่ทาให้นักลงทุนไม่
พลาดทุกจังหวะการลงทุน
• วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบี ยนที่ออกและชาระแล้ว จานวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจานวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
ปี 2560 • วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ
เป็นทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิปี 2559 เป็นจานวนเงิน 13,375,161 บาท
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งกาหนดให้เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
• วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ ทาให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ
45.00 เป็นร้อยละ 40.51
• วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนใน SBITO ให้กับผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของ SBITO โดยได้ลงนามในสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื้อขายหุ้นจานวน 3,249,998
หุ้น (ร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั้งหมดของ SBITO) ซึ่งขายในรอบแรกจานวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้ นละ
71.49 บาท และรับชาระค่าหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อนาเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ และสาหรับหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้ อดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ใน
สัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เว้น แต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นโดยทั้งสองฝุาย ทาให้
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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• วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว จานวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจานวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)
จากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 1,235 ล้าน

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 20,132 ล้าน
บาท
จากัด (มหาชน)
22.29%

บาท

29.29%

100%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส จากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 700 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 930 ล้านบาท

3.75%

ผู้ถือหุ้นอื่น

96.25%

48.42%

20.01%

20.51%

FSSIA

SBIR

SBITO

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 8 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 524 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 802 ล้านบาท

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 32.7428 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

2. ลักษณะการให้บริการ
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ขายหน่วย
ลงทุน และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2558-2560 จาแนกได้ดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
ประเภทรายได้

ปี 2558*

ปี 2559*

ล้านบาท

ร้อยละ

1,406

83.77

1,436

77.39

1,169

70.63

ค่าธรรมเนียมและบริการ

71

4.22

128

6.91

149

8.98

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

58

3.45

77

4.17

81

4.86

165

9.86

229

12.33

251

15.15

(29)

-1.75

(34)

-1.86

(22)

-1.34

ค่านายหน้า

กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทาง
การเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ล้านบาท

ปี 2560*

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ
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ปี 2558*

ประเภทรายได้

ล้านบาท

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ในการร่วมค้า
รายได้อื่น
รวม

ปี 2559*

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2560*

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

-

0.00

-

0.00

18

0.60

8

0.45

20

1.06

19

1.12

1,679

100.00

1,856

100.00

1,655 100.00

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม

2.1 ลักษณะการให้บริการ
2.1.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เริ่มให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายเลข 24 บริษัทให้ความสาคัญกับการลงทุนของลูกค้า โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ พร้ อ มทั้ งประสบการณ์ และให้ บ ริ การข้ อ มู ลการวิ เ คราะห์ หลั ก ทรั พ ย์แ ก่ ลู ก ค้ าเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จึงจัดให้มีระบบการซื้อขายผ่าน
อินเตอร์เน็ต อานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ต รวจสอบการยืนยัน
รายการซื้อขายและการชาระราคาได้ด้วยตนเอง กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ
ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 1,093.71 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ
1,093.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.08 และ 65.45 ของรายได้รวม
ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 1,355.02 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ
1,355.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.02 และ 71.56 ของรายได้รวม
ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 1,333.62 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ
1,333.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.43 และ 77.90 ของรายได้รวม
ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนของบริษัทฯ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ ตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)*
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้านบาท)*
จานวนบริษัทหลักทรัพย์ทเี่ ปิดดาเนินการ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)*
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
อันดับส่วนแบ่งการตลาด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

18,017,178

21,826,206

20,589,753

1,532,219

1,110,939

1,139,394

37

36

38

1,117,452

1,286,863

1,086,284

5.72

5.61

5.00

3

3

4

206,069

252,126

238,641

มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท)
• บัญชีของบริษัทฯ**
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

• สถาบัน

227,222

278,324

249,439

• ลูกค้าทั่วไป

890,055

1,008,189

844,921

509,022

589,557

473,037

13,623

34,074

29,889

594,632

662,881

591,433

มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท)*
• Cash Account
• Credit Balance Account
• Internet Account
หมายเหตุ: * ข้อมูลไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
** ประกอบด้วยบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ และรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด

2.1.2 ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และ
รับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรู้
ในด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน ก.ล.ต. ใน
การให้บริก ารเป็นที่ปรึ กษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กั นยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้
ประกอบธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย
ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จานวน 92.81 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 92.81
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.61 และ 5.55 ของรายได้รวม
ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จานวน 89.65 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 89.65
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และ 4.73 ของรายได้รวม
ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จานวน 55.18 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 55.18
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ 3.22 ของรายได้รวม
ตารางแสดงแยกรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ
รายได้ค่าธรรมเนียม (บาท)

ปี 2558 *

ปี 2559 *

ปี 2560 *

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

42,767,675

80,395,767

72,672,902

2. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน

12,410,000

9,259,000

20,140,000

55,177,675

89,654,767

92,812,902

รวม
หมายเหตุ: *งบการเงินรวม

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่
ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น
 การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบงากิจการ
 การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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 การประเมินมูลค่ากิจการ
 การเข้าทารายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ ฯ เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 มีดังนี้
ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2560
บริษัท

ลักษณะการให้บริการ

บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

บมจ. ริช สปอร์ต

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

บมจ. ฮิวแมนิก้า

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

สาหรับการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้บริการในการเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
(IPO) จานวน 23 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญจานวน
4 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญจานวน 19 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการ
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2560 มีดังนี้
ตารางแสดงผลงานการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2560
บริษัท
บมจ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง

ลักษณะการให้บริการ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ

เน็ทเวิร์คส

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. ริช สปอร์ต

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. ฮิวแมนิก้า

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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บริษัท
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

ลักษณะการให้บริการ
ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. พริมา มารีน

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. เชียงใหม่ริมดอย

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. แอ็พพลาย ดีบี

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. ไทยมุย้ คอร์ปอเรชั่น

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บมจ. ดู เดย์ ดรีม

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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บริษัท
บมจ. ซันสวีท

ลักษณะการให้บริการ
ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุร กิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย
2.1.3 ธุรกิจการลงทุน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝุายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกาหนด
อย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
วงเงิ น

ก าหนดแนวทางหลั ก เกณฑ์

ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ

และนโยบายการลงทุ น ที่ ชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ

การกากับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทาหน้าที่กาหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้น
และระยะยาว โดยกระจายความเสีย่ งในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จากัดจานวนผลขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ
1) กาหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม มูลค่าเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมูลค่าเงินลงทุนข้ามวัน ต้องไม่เกิน
มูลค่ารวมที่บริษัทฯ กาหนด
2) รายชื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และ มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์
แต่ละหลักทรัพย์ ของแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินที่บริษัทฯ กาหนด
3) กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทาการขายหลักทรัพย์เพื่อจากัดจานวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น
(Stop Loss) ทันทีเมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
4) ปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ หรือประกาศของ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
และที่ทางการกาหนดอย่างเคร่งครัด
ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จานวน 95.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.79
ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จานวน 95.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.73 ของรายได้รวม
ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จานวน 131.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.06
ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จานวน 131.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.92 ของรายได้รวม
ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จานวน 95.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69
ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จานวน 95.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.58 ของรายได้รวม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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2.1.4 ธุรกิจตราสารหนี้
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ เป็ น สมาชิ ก ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย และตลาดตราสารหนี้ แ ห่ ง ประเทศไทย
ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้
ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกรรมการเป็นตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้/หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้า
ซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองซึ่งการดาเนินธุรกิจตราสารหนี้ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการ
ให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service)
2.1.5 ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) จากัด (Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา
แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านตลาดของธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้า ใจในการลงทุนระดับหนึ่ง สาหรับลูกค้ารายใหม่ของ
บริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธ์
การลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน
หรือใช้เพื่อปูองกันความเสี่ยงได้
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิดบริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่าน
กระดานซื้อขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ Single Stock Future โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถรองรับ
ปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุนกาลังให้ความ
สนใจ ทาให้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาด TFEX เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Future
ปี 2560 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,888 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,595,558
สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จานวน 73.61 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรม
ด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
ปี 2559 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,983 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,684,907
สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จานวน 81.00 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรม
ด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
ปี 2558 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,029 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,140,526
สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จานวน 72.82 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรม
ด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
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ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญา)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

48,538,899

69,576,164

78,990,574

42

44

41

2,140,526

2,684,907

3,595,558

2.20

1.92

2.28

17

19

17

บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (สัญญา)
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
อันดับส่วนแบ่งการตลาด
2.1.6 ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุน
รวมที่อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจรโดยลูกค้าสามารถทารายการซื้อ ขาย
และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัท ฯ เป็นตัวแทนฯ พร้อม
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนาเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียวซึ่งทาให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็น
เรื่องง่ายสาหรับลูกค้า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบลจ. จานวน
20 แห่ง
ตารางแสดงมูลค่าเงินลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

3,044.48

4,226.42

3,912.73

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

(ปี2559 – 2560)

(ปี2559 – 2560)

-313.69

-7.42

บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพิ่มจานวนบลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
2.1.7 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ทาหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืม
หลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถดาเนินการตามความประสงค์ ธุรกรรมนี้ส่งเสริมให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน
เพิ่มขึ้น ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนัก
ลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ธุรกิจการ
ลงทุน ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุป
ของธุรกรรมมีดังนี้
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1) บริษัทฯ ให้ยื มหลัก ทรัพย์ แก่ลูกค้ าเพื่อ ให้ลูก ค้าทาการขายชอร์ ต โดยบริษั ทฯให้ข ายชอร์ตได้ สาหรั บ
หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 และ ETF ซึ่งบริษัทฯมีหลักทรัพย์เพียงพอต่อความต้องการยืมของลูกค้า
ทาให้ลู กค้ าไม่เ สียโอกาสในการลงทุน และสามารถบริ หารความเสี่ยงในพอร์ต การลงทุน ได้ ทั้ งนี้ การ
ขายชอร์ตสามารถกระทาผ่านทั้งบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์
2) วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ
SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง INTERNET ได้
3) สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นามาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม
2.1.8 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)
บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอานวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถ
จัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชาระราคาได้หลายสกุลเงิน
(Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account)
ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการชาระราคา
ระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทาธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชาระราคา
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชาระราคา และความปลอดภัยในการลงทุน
ต่างประเทศ
2.1.9 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrant: DW)
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants (DW) ในปี 2559 - 2560 ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) จานวน 301 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2560
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาธุรกิจ DW บริษัทฯได้ให้ความสาคัญกับการให้ความรู้กับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนรับรู้ถึงผลตอบแทน
และความเสี่ยงจากการลงทุนใน DW อีกทั้งยังมีการจัดทาบทวิเคราะห์เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการ ตัดสินใจของนักลงทุน
อีกด้วย
2.2 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ณ สิ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่ระดับสูงสุดของปีที่ 1,753.71 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7
จาก 1,542.94 จุด ณ สิ้นปี 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2560 ทาสถิติสูงสุดใหม่ที่
17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 แม้ว่าการปรับขึ้นของดัชนีจะทาระดับสูงสุดใหม่แต่ยังเป็นการปรับตัวขึ้นได้น้อยเมื่อ
เทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ให้ผลตอบแทนสูงราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2016 ที่ปรับขึ้นเพียงร้อยละ 5.3 และปรับตัวได้น้อย
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กว่าภูมิภาคซึ่งอิงจากดัชนี MSCI EM ที่ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 33 และตลาดฮ่องกงเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด การ
ปรับตัวสูงขึ้นของ SET Index ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้าที่ให้ผลตอบแทน
เงินปันผลที่ร้อยละ 3.04% ตรงกันข้ามกับดัช นี mai ที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.42 จาก 1.24 ในปี
ก่อนหน้าหลังดัชนี mai ชะลอตัวลง
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสาหรับปี 2560 (SET และ mai) เท่ากับ 50,114 ล้านบาท ลดลงจาก 52,526 ล้าน
บาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ร้อยละ 30.2 ของมูลค่าการ
ซื้อขายต่อวัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.6 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิที่ราว 2.6 หมื่นล้านบาท
เทียบกับเป็นผู้ซื้อสุทธิในปี 2559 ที่ราว 7.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็ นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยเป็นผู้ซื้อสุทธิใน
ตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทในปี 2560 ขณะที่นักลงทุนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการซื้อขายมากที่สุดที่ร้อยละ 48
ด้านการระดมทุนในปี 2560 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 39 บริษัท ขณะที่มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 7
บริษัท ทาให้บริษัทจดทะเบียนมีจานวน 688 บริษัท จากปี 2559 ที่มีบริษัทจดทะเบียนรวม 656 บริษัท บริษัทจดทะเบียนใน
SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 1.06 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.36 จากปี 2559 โดยเป็นการระดมทุนในตลาด
SET รวม 21 บริษัท รวม 8.37 หมื่นล้านบาทและ mai จานวน 13 บริษัท รวม 8.7 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการระดมทุน
ผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ด้านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2560 ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 324,217
สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากปี 2559
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งปี จนกระทั่งในช่วงไตรมาสที่
4 ของปี การเมืองไทยมีความชัดเจนมากขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการกาหนดวันเลือกตั้งในปีถัดไป ทาให้
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สดใสมากขึ้น ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นไปได้ด้วยดี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจาก
ภาคการท่องเที่ยวและส่งออกที่เติบโตเหนือความคาดหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้นด้วย
ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
ปี 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นงวด (จุด)

ปี 2559

ปี 2560

1,288.02

1,542.94

1,753.71

517

522

538

12,282,755

15,079,272

17,587,433

9,997,372

12,259,772

11,652,311

41,141

50,245

47,755

อัตราส่วนราคาปิดต่อกาไรต่อหุน้ (เท่า)

22.6

18.6

19.1

อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า)

1.74

1.96

2.13

3.4

3.0

2.7

จานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลีย่ ต่อวัน (ล้านบาท)

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ, SET

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ณ สิ้นปี 2560 มีจานวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 42 บริษัท ใน
จานวนนี้มีบริษัทที่เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ 38 บริษัท ระหว่างปี 2560 มีบริษัทหลักทรัพย์เปิดทาการใหม่ 1 แห่ง คือ
บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด (สมาชิกเลขที่ 10) ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือน
พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นบริษัทในเครือ GMO Internet Group ประเทศญี่ปุน เน้นการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยี การแข่งขันในธุรกิจยังมีความรุนแรงด้านราคาและบริการ บริษัทหลักทรัพย์ต่างหาจุดเด่นและความแตกต่างของ
การให้บริการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน อาทิ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒนาระบบออนไลน์ และเพิ่มผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่ให้ทางเลือกและความหลากหลายทางการลงทุน อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่
ในช่วงตั้งแต่ 0.08-0.18 ทิศทางการดาเนินธุรกิจกาลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในวงกว้าง ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการลงทุนโดยมีความต้องการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ที่
มากขึ้นซึ่งทาให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลที่สาคัญและให้เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
และความต้องการในบริการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นทั้งการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดตราสารหนี้ และตลาดด้านอนุพันธ์อื่นๆ รวมไปถึงการให้บริการที่ครบวงจร อาทิ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนาหุ้นเข้า
ใหม่เข้าจดทะเบียน การเป็นผู้ให้คาปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การลงทุนในนามของธุรกิจหลักทรัพย์เอง และการเป็นที่
ปรึกษาทางการลงทุนของลูกค้า เป็นต้น
ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ
ปี 2558
มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)
อันดับส่วนแบ่งการตลาด

ปี 2559

ปี 2560

1,117,453

1,286,863

1,094,558

5.72

5.61

5.00

3

3

4

ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีผลต่อความสนใจของ
บริษัทต่างๆ ในการนาหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ามาทาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สาหรับปี 2558 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 1,615.89 จุด ณ วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับ
การตกต่าของราคาน้ามัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาสินค้าเกษตร รวมถึงภาวะภัยแล้ง และการเกิดเหตุระเบิดที่แยกราช
ประสงค์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทาให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจาก 1,497.67 จุด ณ วันที่ 30
ธั น วาคม 2557 มาปิ ด ที่ 1,288.02 จุ ด ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2558 โดยนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ มี ย อดขายสุ ท ธิ ถึ ง จ านวน
155,630.70 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 20 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจานวน
35,306.99 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จานวน 13 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจานวน
4,593.83 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
สาหรับปี 2559 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงไปถึงจุดต่าสุดที่ 1,224.83 จุด ณ วันที่ 7 มกราคม
2559 โดยได้รับแรงกดดันจากภาวะราคาน้ามันตกต่าต่อเนื่องจากปี 2558 หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็นผลมาจากราคาน้ามันดิบเริ่มฟื้นตัว และธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเรื่อยๆ จากการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว และการเร่งลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับผลประชามติร่าง
รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยผ่ า นเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยเมื่ อ วั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2559 ท าให้ เ พิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไปที่ 1,552.64 จุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับโอกาส
ที่ธนาคารกลางสหรั ฐฯ จะขยับ ขึ้นอั ตราดอกเบี้ ย รวมทั้ งแรงขายจากสถาบันในประเทศ ส่งผลกระทบทาให้ดั ชนีต ลาด
หลักทรัพย์ปรับตัวลงไปที่ 1,406.18 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม สถาบันในประเทศกลับมามียอดซื้อสุทธิอีกครั้ง
ทาให้ภาวะตลาดหุ้นไทยขยับบวกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลประชุมโอเปกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ออกมาดีตามคาด
โดยสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดกาลังการผลิต ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้น รวมทั้งมีเม็ดเงินจาก
กองทุน LTF/RMF ในช่วงท้ายปีเข้ามาหนุน ส่งผลทาให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์กลับมาปิดที่ 1,542.94 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2559 โดยปรั บตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,288.02 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อ สุทธิถึงจานวน
77,927.17 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 10 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจานวน
26,700.08 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จานวน 13 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจานวน
5,912.49 ล้านบาท
สาหรับปี 2560 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีเงินทุนไหลเข้าเช่นเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีปัจจัย
บวกจากความคาดหวังในนโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมทั้งการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงยืนยันการใช้
นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายต่อ แต่ก็ยังไม่สามารถทาให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านสาคัญที่ 1,600 จุดได้
รวมทั้งถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของปัจจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการเมือง และเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา อาทิ
การกาหนดนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) การปรับลด
ขนาดสินทรัพย์ในงบดุลของเฟด และความกังวลของเศรษฐกิจในยูโรโซน ทาให้ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2560 ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,530-1,590 จุด โดยปิดต่าสุดที่ 1,535.51 จุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี ตลาดหุ้ นไทยปรับตัวขึ้ นอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในช่ว งไตรมาสสุดท้ ายของปี โดยมีปัจจั ย
สนับสนุนจากเศรษฐกิจโลก จากการที่ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี รวมทั้งการออก
กฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯที่ช่วยสนับสนุน Sentiment การลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลก ประกอบกับเศรษฐกิจของไทยที่มี
แนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเติบโตที่มีการกระจายไปในหลายภาคส่วนมากขึ้น ทั้งภาคการท่องเที่ยว การ
ส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันโครงการลงทุนพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่องของรัฐบาล เช่น การออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีกาลังซื้อต่า การออกสวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนาโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การลงนามสัญญาจ้างการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง การอนุมัติการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทยจีนระยะแรก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแรงสนับสนุนจากการซื้อกองทุน LTF/RMF ในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นสูงสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปิดตลาดที่ 1,753.71 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,542.94 จุด ณ
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วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยตลอดทั้งปี นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิสูงถึงจานวน 104,665.63 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิจานวน 26,103.50 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 21 บริษัท
คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจานวน 83,660.60 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จานวน 17 บริษัท
คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจานวน 8,732.96 ล้านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นงวด (จุด)

1,288.02

1,542.94

1,753.71

20

10

21

35,306.99

26,700.08

83,660.60

9

8

7

517

522

538

12,282,754.70

15,079,272.11

17,587,433.31

522.62

616.27

540.37

13

13

17

4,593.83

5,912.49

8,732.96

-

-

-

122

134

150

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก mai ไป SET

3

1

2

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก SET ไป mai

1

-

1

323,478.44

425,364.18

338,836.35

จานวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน
จานวนบริษัทจดทะเบียน
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ณ สิ้นงวด (จุด)
จานวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน
จานวนบริษัทจดทะเบียน

มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)

หมายเหตุ: * มูลค่าการระดมทุนคานวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตาม
โครงการ ESOP
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้หันมา
เน้ น ธุ ร กิ จ วาณิ ช ธนกิ จ จนท าให้ ก ารแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ า งรุ น แรง โดยมี บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน ก.ล.ต.
ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจานวน 73 บริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์จานวน 41 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพของทีมงาน
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคาปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนาเสนอรูปแบบตรา
สารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
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2.2.2 ข้อได้เปรียบและกลยุทธ์การแข่งขัน
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่ รุน แรงในอุ ตสาหกรรม

และเพื่ อบรรลุ เปูา หมายในการเพิ่ มส่ว นแบ่งการตลาด

ในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้
1) บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคุณภาพเหนือระดับและการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ (The Innovative
Premium Broker) เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เช่น การปรับรูปแบบของ website ใหม่ให้มีรูปแบบ การ
นาเสนอ เนื้อหา และข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จัดทาหนังสือรายงานบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ Momentum
ราย 2 เดือน โดยจัดทารูปเล่มที่สวยงาม และการจัดเนื้อหาที่ต่างจากบทวิเคราะห์ลักษณะเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่
จะเสนอบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
2) การพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เน้นการบริการ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญเกี่ยวกับบุคลากรเป็นอย่างมาก
โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และในระหว่างการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรม
พั ฒ นาความรู้ ความสามารถในด้ า นต่ า งๆให้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

ไม่ ว่ า จะเป็ น การฝึ ก อบรม

จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติม การวิเคราะห์ทางเทคนิค
รวมถึงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง
3) การพัฒนางานวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาโดยตลอด
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายงานวิจัยเพื่อทาการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์หลักทรัพย์ถึงจานวน 159
หลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตลาดคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาด
ใหญ่ (SET 100) ในสัดส่วนร้อยละ 49 และหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (นอก SET 100) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ฝุายวิเคราะห์
หลักทรัพย์มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทาให้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท
ฯ เป็นที่ยอมรับซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกนาเสนอตามสื่อต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ทีมวิเคราะห์เทคนิค และทีมวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง โดยได้รับรางวัลทีมวิจัยยอดเยี่ยมด้านตราสารอนุพันธ์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริ ษั ท ฯ มี บ ทวิ เ คราะห์ ต่า งๆกว่ า 10 ประเภทออกเผยแพร่ ใ ห้ กับ ลู ก ค้า เป็ นรายวัน และรายเดื อ นคู่ ไ ปกั บ
การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจอย่างทันเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
4) การพัฒนาบริการด้านวาณิชธนกิจ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสนอบริการด้านการเงินที่
เหมาะสมและมีคุณภาพสาหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการ
เงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนให้กับทั้ง
ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
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5) การควบคุมต้นทุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ กาหนดนโยบายในการควบคุมต้นทุนในการดาเนินงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถใน
การหารายได้ การลงทุนในทรัพย์สิน และบุคลากร ฝุายจัดการจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นที่
ประสิทธิภาพและความสามารถในการให้บริการสูงสุด และไม่มีรายจ่ายที่เกินความจาเป็น เพื่อให้มีความสามารถใน
การทากาไรแม้ในภาวะที่ตลาดซบเซา
6) การเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
บริษัทฯ มีเปูาหมายในการเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่
ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการพบปะกับลูกค้าโดยตรงเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7) การสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความกว้างขวางในวงการธุรกิจ จึงทาให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยหาลูกค้าที่มีคุณภาพ สาหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจ
วาณิชธนกิจ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่ ง เงิ น ทุ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ มาจากส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น
จดทะเบียน 930.24 ล้านบาท ทุนชาระแล้วจานวน 930.24 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชาระราคา
หลั ก ทรั พ ย์ จ ากสถาบั น การเงิ น รวมจ านวน 2,805 ล้ า นบาท เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ส ารองให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ใน
การดาเนินธุรกิจ
2.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-ไม่มี2.3.3 การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน
ทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 61.31 และร้อยละ 46.99 ตามลาดับ ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่าที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของ
ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ปริ ม าณการซื้ อขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ รวมถึ งความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผลการดาเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯ หากเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่า
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นายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามงบการเงิน
รวมในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 จานวน 1,093.71 ล้านบาท จานวน 1,355.02 ล้านบาท และจานวน 1,333.62 ล้าน
บาท ตามลาดับ ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 จานวน
1,093.71 ล้านบาท จานวน 1,355.02 ล้านบาท และจานวน 1,333.62 ล้านบาท ตามลาดับ
บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ใน
ธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ
อีกทั้งบริษัทฯ จะนาเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัท ฯ ให้มีความ
หลากหลายในอนาคต
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียง
กัน มีจานวนผู้ให้บริการที่เปิดดาเนินงานในปัจจุบันถึง 39 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ทาให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทฯ
ไม่รักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจทาให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้
เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ รองรับการคิดค่าธรรมเนียมซื้ อขายหลักทรัพย์แบบเสรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้นการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ และสร้ า งสรรค์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ โดยการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรในด้ า น
การให้บริการและการให้คาแนะนาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจเพื่อ
เป็นทางเลือกอานวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้
ของบริษัทฯ
3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ
เท่ากับ 372,283 ล้านบาท 413,008 ล้านบาท และ 391,033 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.02 ร้อยละ 32.75
และร้อยละ 35.00 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามลาดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
ไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงโดยพยายามขยาย
ฐานลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจานวนมากขึ้น และได้ดาเนินมาตราการในการพิจารณาบัญชี
ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อความเสี่ยงในการเข้าถึงระบบของลูกค้าที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวควบคู่กันไปด้วย โดยมีจานวน
ลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 จานวน 60,390*บัญชี (ในปี 2560 ได้ทาการปิดบัญชีที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหว มากกว่า 3 ปี จานวนกว่า 5,000 บัญชี) ณ สิ้นปี 2559 จานวน 60,445 บัญชี และ ณ สิ้นปี 2558 จานวน
57,136 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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3.4 ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
แม้ว่าการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจาหน่ ายไม่สามารถ
จาหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจาหน่ายเข้าไว้ในบัญชีการลงทุน
ของบริษั ท ฯ อัน อาจทาให้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งรั บรู้ ผ ลขาดทุ น หากราคาของหลั ก ทรัพ ย์ ดั งกล่ า วภายหลั งที่ เ ข้ า ซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วลดลงต่ากว่าราคาที่รับประกันการจาหน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ อ าจเป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น การก าหนดราคาขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทาการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะจาหน่าย
ตรวจสอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าใน
หลักทรัพย์ที่จะจาหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่ อนการรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์นั้น
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจาหน่าย ทาให้การดาเนินงานที่
ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์
ที่สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกาหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปร้อยละ 61.31
3.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระเงินของลูกค้าและหนีส้ ูญ
บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคมบริ ษัท
หลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดาเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า
กรณีลูกค้ามีการผิดนัดชาระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะ
มีหลักทรัพย์ในบัญชี ทาให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชาระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกาหนดรายชื่อหลักทรัพย์ และ
อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มี
การควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ากว่าอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ
บริษัทฯ จะดาเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 3,993 ล้านบาท
โดยมีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.90 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
รวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจานวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชาระหนี้ และ
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ดาเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้
ไม่สามารถชาระหนี้ดังกล่าวได้
3.6 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านที่
ปรึกษาการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชานาญเฉพาะด้านและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทางานทดแทนกัน
ได้ในกรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ สภาวะตลาดในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น เงิ น เดื อ น โบนั ส สวั ส ดิ ก าร เป็ น ต้ น รวมไปจนถึ ง ก ารดู แ ลที่ ดี จ าก
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทางาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทางานร่วมกันเป็นทีมงานที่
ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทางานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างมั่นคง
3.7 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์
Intelligent Integrated Brokerage Application (IIBS) สาหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์
หลักที่ใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระบบ IIBS ประกอบด้วยส่วนสาคัญได้แก่ ส่วนระบบ Front Office Integrated System
(IFIS) ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real Time) และระบบ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบ Front และ Back office ส่วนระบบที่ทางบริษัทฯ มีให้บริการแก่ลูกค้า คือระบบ iTrade ที่ทาให้ลูกค้าสามารถส่งคา
สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงระบบที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global
Trading) ได้ด้วย และอีกส่วนเป็นระบบ Securities Back-Office Automation System (SBA) ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ชาระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้าและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เช่น
วงเงินเครดิตของลูกค้า รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น และยังมีระบบ Oracle Finance ซึ่งเป็นระบบ
บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินที่ มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานด้านหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยังมีระบบงานด้าน
อนุพันธ์ โดยใช้ระบบ Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซึ่งเป็นระบบการซื้อขาย
Derivatives แบบเรียลไทม์ และระบบการประมวลผลจัดการข้อมูลทางด้าน Back Office และยังได้เพิ่มบริการด้านต่างๆ ให้
ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมด้วยตัวเอง ผ่านระบบ Internet เช่น การจองหุ้นผ่านระบบ smart IPO online, การรับโอนเงินโดย
เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบของธนาคาร Cash Online ซึ่งทาให้ลูกค้าสามารถทาการซื้อขายอย่างต่อเนื่องได้แบบ real time
การให้บริการข้อมูลหุ้น ทั้งส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการดาเนินการ ตลอดจน Technical Analysis ผ่านระบบ iSmart
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และเพิ่มเครื่องมือให้กับลูกค้ารายย่อย ด้วยการส่งคาสั้งซื้อขายแบบ condition order โดยผ่าน settrade และ eFinTrade
รวมถึงการเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการรวมการใช้ง าน function ต่างๆทั้งหมด ไว้ภายใต้การ login เพียงครั้งเดียว
(Single Sign On)
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูล ได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการ
สารองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสารองข้อมูล ระบบไฟฟูา ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนอกจาก
ระบบสารองข้อมูลที่สานักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สารองข้อมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8 อาคารบางกอก
แลนด์ ถนนปฺอปปูล่า อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ ได้
ทันทีในกรณีที่ระบบที่สานักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มี
การใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปัจจุ บัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจานวนมาก และ
ระบบงานด้าน Derivatives บริษัทฯได้จัดให้มีเครื่องสารองโดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็นระบบ
สารอง ซึ่งสามารถใช้งานได้หากระบบ Derivatives หลักมีปัญหา สาหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติ งานและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สาหรับสาขาและเช่าวงจร MPLS เป็นสายส่งข้อมูล
หลักในการติดต่อกับสานักงานใหญ่ ทาให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขามายังสานักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อม
กับเช่าวงจรสารองเพื่อติดต่อกับสานักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทาให้ความเสี่ยงในเรื่องการส่ง
ข้อมูลระหว่างสานักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟูาสารองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟูาขัดข้อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจาทุกเดือนในเรื่องการทางานของระบบโดยรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟูาขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่บริษัทฯ
เปิดดาเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว
ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริ ห ารจั ด การ การปฏิ บั ติ งาน และการบริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ให้ กั บ ลู ก ค้ า ท าให้ ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความขั ด ข้ อ งของระบบ
คอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดขึ้น
3.8 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกาหนดที่
เข้มงวด รวมถึงข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การการกากับดูแลและควบคุม
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงานต้นทุนในการดาเนินการที่เพิ่มขึ้น
และความรู้ความเข้าใจของฝุายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นจากการกาหนด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้ง
มาตรการในการกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กากับดูแล นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝุาย
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งานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะนาการลงทุนและนักวิคราะห์
หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูก
พิจารณาดาเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดาเนินการอื่นตามที่ กาหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูก
พิจารณาลงโทษตั้งแต่กาชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝุายตรวจสอบภายในและฝุายกากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของ
หน่วยงานที่กากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกาหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้ง
ประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ที่เป็น
ปัจจุบัน
3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จากความผันผวนในทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์ตลอดปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก โดยปัจจัยภายในที่ควรติดตาม คือการเมืองภายในประเทศซึ่งยังมีค วามไม่แน่นอนอยู่ ส่วนปัจจัยภายนอกที่
สาคัญ คือแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่งอาจมีการชะลอความร้อนแรงลงบ้างประกอบกับการ
ปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทองคา และน้ามัน ได้ส่งผลกระทบกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ด้วย
เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของ
ลั ก ษณะสิ น ค้ า บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารก าหนดการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ข้ ม งวดและรั ด กุ ม โดยคั ด เลื อ กลู ก ค้ า ที่ มี ค วามรู้ มี
ประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชาระหนี้ของ
ลูกค้า รวมถึงได้กาหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคาสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday
Force ณ เวลา 12.30 น. ของทุกวันทาการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
ในการให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของธุรกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขั้นตอนการกากับดูแลความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้น
แล้ว ทางบริษัทฯ ยังกาหนดให้ลูกค้าที่ต้องการทาธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ก่อนเริ่มทาธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธุรกรรม ก่อนเริ่มทาธุรกรรม และบริษัทฯ
ยังได้กาหนดการบริหารความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย
3.10 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปูองกันความเสี่ยงและหา
ผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมของ
ลูกค้า โดยกาหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลั กประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯกาหนด จะต้อง
ดารงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้
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ยืมลดลงต่ากว่าหลักประกันที่กาหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมนาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับ
หลักประกันที่บริษัทฯ กาหนดไว้
3.11 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
3.11.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์


ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบแสดงสิทธิอนุพันธ์
เนื่องจากราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคา
ทฤษฎีที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่ใช้เงินลงทุนต่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้ วยเช่นกันถ้าทิศทาง
ราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจากัดเท่ากับจานวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ใน
การซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจัดว่ามีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทาความ
เข้าใจก่อนทาการลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกอบด้วย
1) อุปสงค์และอุปทานของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์


ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความ
ต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

2) ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)


เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง



เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant
ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3) ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)


เมื่อราคาใช้สิทธิปรั บตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put
Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น



เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put
Warrant ปรับตัวลดลง

4) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)


เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant
และ Put Warrant อาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย



เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant
และ Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย
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5) อายุคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)


เมื่ออายุคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant
จะปรับตัวลดลงตามไปด้วย

6) อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)


เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant
จะปรับตัวลดลง



เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

7) อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)


เมื่ออัตราเงินปันผลปรับเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant
อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น



เมื่ออัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant
อาจจะปรับตัวลดลง



ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพ
คล่องได้เนื่องจากจานวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ทาการซื้อขายในตลาดฯ
นอกจากนี้สภาพคล่องของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลง
ลด
อย่างไรก็ตามผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะทาหน้าในการส่งคาสั่งเสนอซื้อและเสนอขายเพื่อควบคุม
ราคา และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ ลงทุนสามารถทาการซื้อขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อกาหนด
สิทธิโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

3.11.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง


การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทฯอาจจะทาการปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิต่อ
หน่วย สาหรับใบสาคัญสิทธิอนุพันธ์ที่สินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น โดยคานวณจากสูตรที่ระบุไว้ ในข้อกาหนดสิทธิ ในกรณีที่
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่
1) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
2) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง
3) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง
4) การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง
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การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคานวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย โดยการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ
Halt (H) จะทาส่งผลให้ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซือ้ ขายไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่
สามารถทาการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณีที่สินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี
หลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการหยุดการคานวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน



การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกาหนด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทาการเลื่อนวันครบกาหนดอายุ ของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามา
ให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะทาให้ราคาใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน



การชาระบัญชีของบริษัทอ้างอิง
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่ง
ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call
warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนาไปใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ที่ศาลกาหนด
หรือมีคาสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทาให้มูลค่าของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไป
ในทันที กรณีใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วัน
หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งที่ถึง
ที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทาโดยที่
ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทาขึ้นไม่
เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรม
คือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ โดยชาระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายในเก้า (9) วันทาการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ทาการปรับตัวคูณดัชนีและ/
หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทาการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคา
ใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการกาหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ โดยไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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3.11.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชาระราคาและส่งมอบ
เหตุการณ์ขัดข้องในการชาระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทาให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่
สามารถชาระราคาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้


เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทาให้ไม่สามารถซื้อขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ



ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ



มีข้อกาหนดตามกฎหมาย หรือคาสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนทาให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

3.11.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของบริษัทฯ
(Credit Risk)
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยง
ของผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพั นธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้า
ประกันการชาระหนี้ หากผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ หรือผิดนัดชาระ
หนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ
ผู้ค้าประกันการชาระหนี้ โดยไม่คานึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้
รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจานวนหรือบางส่วนของจานวนหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู้ลง ทุนไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดทาดัชนีหลักทรัพย์
นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ออก พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของผู้
ออก ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับการ
จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากบริ ษั ท ฟิ ท ช์ เ รทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ที่ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ เท่ า กั บ BBB+
(ณ วันที่ 26 กันยายน 2560) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ ผู้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล ของผู้ อ อกเพิ่ ม เติ ม
ได้ จ ากแบบ 69-dw-full/short แบบ 56-1ร่ า งข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ รวมทั้ ง ศึ ก ษาเหตุ ผิ ด นั ด และผลของการผิ ด นั ด ตาม
ส่วนที่ 1 ของข้อกาหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน
3.12 ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25
บมจ. ฟินันซ่า เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วของบริษัท ฯ จึง
สามารถควบคุมมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระสาคัญ หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้
ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการ
อิสระซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จานวน 9 ท่าน ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
ตรวจสอบ รวมทั้งให้คาแนะนาการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 37

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินรวมมีมลู ค่าตาม
บัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น 71.74 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม* (บาท)

1. อุปกรณ์สานักงาน

เป็นเจ้าของ

54,890,928

2. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

เป็นเจ้าของ

13,598,192

3. ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ

2,486,939

4. อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

เป็นเจ้าของ

761,667

รวม

71,737,726

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิในงบการเงินรวม แสดงตามราคาทุนหักค่าตัด
จาหน่ายสะสม จานวน 253 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์ ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการ
ลงทุน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ
สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทาการสานักงานใหญ่ ที่ตั้งสาขาต่าง ๆ
จานวน 32 สาขา และที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้
ผู้ให้เช่า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

สถานที่ตั้ง

การเช่า
สานักงานใหญ่

ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท

พื้นที่เช่า
(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่า

2,234.87 1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 63

เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท

666.70 1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 63

เซ็นทรัลเวิลด์
บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จากัด

สานักงานหน่วย

ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์

571.23 1 พ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61

สนับสนุน
บริษัท บี. กริม. อัลม่าลิงค์ บิลดิ้ง จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 9 อาคารอัลม่าลิงค์

1,615.00 15 ส.ค. 60 -14 ส.ค. 63

ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์
ชั้น 15 อาคารอัลม่าลิงค์
บริษัท อัมรินทร์ราชประสงค์ จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

สานักงานสาขา

ชั้น 16 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

1,342.00 1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61
128.95 17 ธ.ค. 59 – 16 ธ.ค. 62
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ผู้ให้เช่า

วัตถุประสงค์

สถานที่ตั้ง

การเช่า

พื้นที่เช่า
(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่า

เกล้า
บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 3 อาคารเอ็นมาร์ค

179.72 4 ก.ย. 59 – 3 ก.ย. 61

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 19 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ

255.00 4 ก.ค. 58 – 3 ก.ค. 61

บริษัท สยามสินธร จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 2 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1

173.00 1 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 61

ชั้น 19 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3

151.00 1 ก.พ. 59 – 31 ม.ค. 62

บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท รสาทาวเวอร์ จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2

150.00 16 ส.ค. 59 – 15 ส.ค. 62

สานักงานสาขา

ชั้น 11 อาคารรสาทาวเวอร์ 2

156.00 25 ก.พ. 60 – 24 ก.พ. 63

ห้างหุ้นส่วนจากัด รัจนาการ (2530)

สานักงานสาขา

เลขที่ 105/1 อาคารบี ชั้น 4 (ยูนิต B403)

188.00 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 62

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จากัด

สานักงานสาขา

เลขที่ 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ

300.00 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
นางสมจิต กาญจนวิสุทธิ์
นายสมเกียรติ บุญดาว

สานักงานสาขา
สานักงานสาขา

เลขที่ 813/30 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เลขที่ 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู่ที่ 17

อาคาร 1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 62
พาณิชย์
อาคาร 1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 61

ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

พาณิชย์

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1

สานักงานสาขา

ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส

302.00 1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 63

นางสิรีธร จารุธัญลักษณ์

สานักงานสาขา

ชั้น 2 เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง

249.00 21 ก.ค. 57 – 20 ก.ค. 60

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นางศุภวรรณ นันตติกูล
บริษัท เอส เอ บิวดิง จากัด

สานักงานสาขา
สานักงานสาขา

เลขที่ 311/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

อาคาร 15 พ.ย. 58 – 14 พ.ย. 61
ชั้นเดียว

ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า

100.00 1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61

(เลขที่ 200/221, 223)
บริษัท ออลซีซัน โฮเต็ล จากัด

สานักงานสาขา

ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน หาดใหญ่

340.00 16 ก.ย. 55 – 15 มี.ค. 60

บริษัท เอส เอ บิวดิง จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า

150.00 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 60

(เลขที่ 200/222, 224, 226)
นางสุมาลี กอบกิจพานิชผล

สานักงานสาขา

เลขที่ 308, 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน

อาคาร 1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61
พาณิชย์

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
บริษัท มะลิ 2013 จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น 1 อาคารมะลิเพลส เชียงใหม่

80.00 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 60

นางบุญยิ่ง ธารารักษ์

สานักงานสาขา

เลขที่ 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ-์ บาง

อาคาร 8 ก.พ. 60 – 7 ก.พ. 63

ใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี

พาณิชย์

จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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วัตถุประสงค์

ผู้ให้เช่า

สถานที่ตั้ง

การเช่า

นางสุรีย์พร ตรีพงษ์พันธ์

สานักงานสาขา

เลขที่ 28/16-17 ถ.ยิงเปูา ต.สนามจันทร์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

นางสรวงสุดา เอื้ออัมพร

สานักงานสาขา

เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

นางสาวธิดารัตน์ ขอศานติวิชยั

สานักงานสาขา

เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

นางรัชนี คงพูล

สานักงานสาขา

เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

นายโกสิต อริยวงศ์

สานักงานสาขา

เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้า
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

นางนฤมล อิสริยะภิญโญ

สานักงานสาขา

เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

นายสุรศักดิ์ สิงหเสนี

สานักงานสาขา

เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

นางสมบูรณ์ รัตนไตรศรี

สานักงานสาขา

บริษัท เค.อาร์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จากัด

สานักงานสาขา

พื้นที่เช่า
(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่า

อาคาร 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 60
พาณิชย์
อาคาร 1 ก.ค. 59 – 30 มิ.ย. 62
พาณิชย์
อาคาร 18 มิ.ย. 59 – 17 มิ.ย. 60
พาณิชย์
อาคาร 9 เม.ย. 59 – 8 เม.ย. 60
พาณิชย์
อาคาร 9 เม.ย. 59 – 8 เม.ย. 60
พาณิชย์
อาคาร 9 เม.ย. 59 – 8 เม.ย. 60
พาณิชย์
อาคาร 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 61
พาณิชย์

เลขที่ 197/29 , 213/3 ถ.อุดรดุษฎี
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

อาคาร 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 61
พาณิชย์

ชั้ น 7 อาคารส านั ก งานเดอะมอลล์

170.00 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 62

นครราชสีมา
บริษัท ตึกคอม ศรีราชา จากัด

สานักงานสาขา

ชั้น G อาคารตึกคอมศรีราชา

นายธรรมยศ พนมธรนิจกุล

สานักงานสาขา

เลขที่ 26/9 ชั้น 2 หมู่7 ถนนสรีจันทร์ใหม่
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

54.10 17 มี.ค. 57 – 31 มี.ค. 60
อาคาร 3 ก.ค. 60 – 2 ก.ค. 61
พาณิชย์

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจ
อื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือการทาธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกาหนดแนวนโยบายการ
ดาเนินการต่างๆ
4.3 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดชั้นสินทรัพย์และการสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง
การจัดทาบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดชั้นลูกหนี้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง มูลหนี้ของลูกหนี้ที่บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการ
ชาระหนี้ และบริษัทฯ ได้ดาเนินการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว รวมถึงมูล
หนี้ที่บริษัทฯ ทาสัญญาปลดหนี้ให้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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2) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย คือ มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ในอัตราร้อยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจานวน
3) มูลหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมดอกเบี้ยค้างรับ ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 3,993 ล้านบาท เป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ จานวน 76 ล้านบาท ซึ่งได้
ตั้งสารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญไว้แล้วเต็มจานวน
4.4 นโยบายระงับการรับรู้รายได้
บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้รายได้ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรู้รายได้สาหรับ
ลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้ที่ค้างชาระนานเกิน 3 เดือน
4.5 นโยบายการตั้งสารองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ ใ นงบก าไรขาดทุ น

และจะบั น ทึ ก กลั บ รายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ เ มื่ อ มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า

การลดมูลค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
4.6 นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีและตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนี้
1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
เป็นรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกาไรขาดทุน
2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดย
บั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ของหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเป็ น รายการแยกต่ า งหากในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
จนกระทั่งมีการจาหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบกาไรขาดทุน
3) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดชาระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกาหนด แสดงตามวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจานวน
ที่ตัดจาหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
4) เงินลงทุนในตราสารที่ไม่มีอยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงิน ลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิ
หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
5) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คานวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทาการ
สุดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คานวณโดยใช้ราคาของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
6) กรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
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โอนบันทึกเป็นรายการกาไร (ขาดทุน) ในงบกาไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือต่ากว่าทุน ซึ่ง
แสดงแยกต่างหากในส่วนผู้ถือหุ้น
4.7 นโยบายติดตามลูกค้ากรณีผิดนัดชาระค่าซื้อหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลูกค้าผิดนัดชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้
1) เมื่อบริษัทฯ ทราบว่าลูกค้าผิดนัดการชาระค่าซื้อหลักทรัพย์ ฝุายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะแจ้งให้ ที่ปรึกษา
การลงทุนที่ดูแลลูกค้ารายดังกล่าวทราบ เพื่อทาการบอกกล่าวแก่ลูกค้าเพื่อให้ดาเนินการชาระเงิน ภายใน
หนึ่งวันหลังวันที่ผิดนัดชาระค่าซื้อหลักทรัพย์
2) หากลูกค้ายังไม่ทาการชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ ที่ปรึกษาการลงทุน ของลูกค้าได้ทา
การบอกกล่าวไปแล้วนั้น ที่ปรึกษาการลงทุนจะแจ้งให้ผู้อานวยการฝุายสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ทราบ
เพื่อดาเนินการขายหลักทรัพย์ที่ผิดนัดค่าซื้อหลักทรัพย์
3) หากการขายหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชาระค่าซื้อหลักทรัพย์ยังไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้นั้น บริษัทฯ สามารถ
บังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ได้ เพื่อให้เพียงพอต่อการชาระหนี้ที่ผิดนัดชาระ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมปรับ ดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) หากการดาเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายังไม่เพียงพอในการชาระหนี้นั้น บริษัทฯ จะดาเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายในการติดตามการชาระหนี้ของลูกค้าที่ผิดนัดชาระหนี้
ในกรณีที่มีการบังคับขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการบังคับขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ารับทราบ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีดังต่อไปนี้
1) บริษัทฯ มีคดีที่เป็นโจทก์ฟูองร้อง นางสาวธนิกา เชื้อกันทา เป็นจาเลยในคดีผิดสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
ล่วงหน้า จานวนทุนทรัพย์ฟูอง 5,963,394.23 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

:

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท
ได้แก่
1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2) การค้าหลักทรัพย์
3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5) การยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่
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- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
- ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสาร
หนี้ไทย
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ :

ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110

ที่ตั้งหน่วยงาน

:

สนับสนุน

ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2680-0700 , 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769

สานักงานสาขา

:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีสานักงานสาขาจานวน 32 แห่ง ประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. สานักงานอัลม่าลิงค์
ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลม่าลิงค์
เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9888
2. สานักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010
3. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1
ชั้น 16 ห้องเลขที่ 21601/1 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า A
เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998
4. สาขาบางกะปิ
ชั้น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค
เลขที่ 3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544
5. สาขาบางนา
ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 43

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199
6. สาขาสินธร 1
ชั้น 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101
7. สาขาเคี่ยนหงวน
ชั้น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2
เลขที่ 140/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-1717 โทรสาร 0-254-1718
8. สาขาสินธร 3
ชั้น 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-2144 โทรสาร 0-2263-2145
9. สาขาลาดพร้าว
ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430
10. สาขาประชาชื่น
ชั้น 4 อาคาร บี
เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138
11. สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่ 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117
12. สาขาสมุทรสาคร
เลขที่ 813/30 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-428-045 โทรสาร 034-428-044
13. สาขารังสิต
ชั้น 2,2.5,3 เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179
14. สาขาอับดุลราฮิม
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ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210
เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551
ต่างจังหวัด
1. สาขาขอนแก่น 1
ชั้น 2 เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-224-504 โทรสาร 043-224-506
2. สาขาขอนแก่น 3
เลขที่ 311/11 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-322-755 โทรสาร 043-322-766
3. สาขาหาดใหญ่ 1
ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า
เลขที่ 200/221 , 200/223 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-353-330 โทรสาร 074-353-329
4. สาขาหาดใหญ่ 2
เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-243-777 โทรสาร 074-244-955
5. สาขาหาดใหญ่ 3
ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า
เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-354-670 โทรสาร 074-354-677
6. สาขาเชียงใหม่ 1
เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-204-711 โทรสาร 053-235-880,053-272-369
7. สาขาเชียงใหม่ 2
เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-235-889 ,053-204-909 โทรสาร 053-235-890, 053-204-910
8. สาขาเชียงใหม่ 3
ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิเพลส
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เลขที่ 32/4 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-805-388 โทรสาร 053-805-390
9. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 173/83-84 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-595 โทรสาร 077-222-596
10. สาขาแม่สาย
เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819
11. สานักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต
เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498
12. สาขาตรัง
เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400
13. สาขาปัตตานี
เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014
14. สาขาเชียงราย
เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127
15. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 197/29, 213/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-324-146
16. สาขานครราชสีมา
ชั้น 7 อาคารสานักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700 โทรสาร 044- 393-732 , 044-393-749
17. สาขาศรีราชา
ชั้นที่ G อาคารตึกคอมศรีราชา
เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-772-777 โทรสาร 038-772-781
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18. สาขาขอนแก่น 2
เลขที่ 26/9 ชั้น 2 หมู่ที่ 7 ถนนศรีจันทร์ใหม่ ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-058-960 โทรสาร 043-058-965
ทะเบียนบริษัท

:

0107547000079

Website

:

www.fnsyrus.com

นายทะเบียน

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

เลขที่

หลักทรัพย์

ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1266

ผู้สอบบัญชี

:

นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ

นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

:

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
FSS International Investment Advisory Securities Company Limited
(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด)

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทย ได้รับ
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ประเภทการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น จาก
กระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จาก
สานักงานก.ล.ต. มีผ ลตั้งแต่วั นที่ 2 มกราคม 2557 และเริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2557

ที่ตั้ง

:

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

บริษัทร่วม และการร่วมค้า
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ชื่อบริษัท

:

SBI Royal Securities Plc.
(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.01 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด)

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่ตั้ง

:

Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit,
Khan 7makara, Phnom Penh

ชื่อบริษัท

:

SBI Thai Online Securities Company Limited
(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.51 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด)

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ที่ตั้ง

:

ชั้น 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น (การออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)
6.2.1 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ระดับ “BBB+
(tha)” โดยบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560) โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable”
หรือ “มีเสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน ฟิทช์เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(tha)”ซึ่งมีความหมาย
ของเครดิตดังนี้
BBB(tha)=อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความ
เสี่ยงของการผิดนัดชาระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตาม
กาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
โดยอันดับเครดิตจาก AAA(xxx) ถึง CCC(xxx) อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
F2(tha)=แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินใน
ระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหนี้หรือตั วตราสารหนี้อื่ นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความ
น่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
คาเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสาหรับประเทศไทย
เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายใน
อันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สาหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดั บ
ความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ากว่า 'CCC (tha)' และจะไม่ใช้
สาหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'
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ฟิทช์เรทติ้งส์ ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตระยะยาวในประเทศ จานวน 11 อันดับ โดยเริ่มต้น
จาก AAA(xxx) ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D(xxx) ซึ่งเป็นอันดับต่าที่สุด นอกจากนี้ ฟิทช์เรทติ้งส์ ยังได้กาหนดสัญลักษณ์
สาหรับผลการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นโดยมี 7 อันดับ ดังนี้ F1(xxx), F2(xxx), F3(xxx), B(xxx), C(xxx),
RD(xxx) และ D(xxx)สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fitchratings.com/site/definitions
ทั้งนี้บริษัทฯ จะแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนั้นในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ราย
ครั้ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ถือเอาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์รายครั้ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดเป็นหลัก
6.2.2 การบริหารความเสี่ยง


วัตถุประสงค์ในการซื้อ/ขาย หรือ ออกตราสาร
1) เพื่อเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที่แตกต่าง
กันไป
2) เพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯให้มีความหลากหลายมากขึ้น



กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
1) กลยุทธ์การปูองกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy)


ในฐานะผู้ อ อกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ บริ ษั ท จะท าการปู อ งกั น ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง โดยการซื้อหรือ ขายสินทรัพย์อ้างอิง หรือ ตราสารอนุพันธ์
อื่น เป็นต้น



ในกรณี Call DW บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ต้องชาระราคา DW เมื่อราคาสินทรัพย์ อ้างอิงมีราคา
เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะทาการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง หรือ ซื้ออนุพันธ์อื่น ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับค่า
Delta ของฐานะของ Call DW นั้น



ในกรณี Put DW บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ต้องชาระราคา DW เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีราคาลดลง
ดังนั้นบริษัทฯ จะทาการขายสินทรัพย์อ้างอิง หรือ ขายอนุพันธ์อื่น ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับค่า Delta
ของฐานะของ Put DW นั้น



นอกจากนี้บริษัท ฯ อาจทาการปูองกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มเติม โดยวิธีการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด หรือ เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือ ซื้อขายออปชั่นผ่าน
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) เป็นต้น



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการควบคุมบริหารเสี่ยงภายในอื่นๆ เพื่อ ปูองกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ใน
ภาพรวมด้วย เช่น การจากัดฐานะค่า Delta สูงสุด (Delta Limit), การจากัดฐานะระดับขาดทุน
สูงสุดและขาดทุนสะสมสุทธิ (Stop Loss Limit และ Accumulated Net Loss Limit) เป็นต้น

2) ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยบริษัท ฯ
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานธุรกิจและจาก
สายงานสนับสนุนที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง อนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ติดตามบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่บริษัทฯ
กาหนดรวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านเครดิตและด้านตลาด
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกาหนดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่คลอบคลุมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความ
เสี่ยงด้านปฎิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal/Regulatory risk) เป็นต้น



บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ มีบทบาทในการอนุมัตินโยบายและแผนการ
ดาเนินงานต่างๆของแต่ละธุรกรรม ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งร่วม
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับธุรกรรมใหม่ของบริษัทฯ เพื่อวางแผนกาหนดแนวทางและ
เครื่องมื อในการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิท ธิภาพและมีความรัดกุมภายใต้ก รอบระดั บความเสี่ยงที่ย อมรับได้
นอกจากนี้ฝุายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯได้มีการจัดทารายงานสถานะความเสี่ยงนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ ให้
รับทราบอย่างสม่าเสมอ



การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดารงฐานะหรือ
สภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลสภาพคล่องสุทธิ (NCR) โดยใช้เกณฑ์การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อ
หนีส้ ินทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามฐานะ
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อ
การดาเนินธุกิจ โดยจะมีการคานวณ NCR ทุกวันเพื่อแจ้งไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระดับ NCR ที่
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ที่ระดับ 25%-30%

6.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เนื่องจากบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องมีการประกอบธุรกิจ และ/หรือ การทาหน้าที่อื่นตามที่ได้ รับอนุญาต ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ การจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ การให้คาแนะนาการลงทุน การทาหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ ซึ่งการประกอบธุรกิจดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นเพื่อปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
บริษัทฯ มีมาตรการในการปูองกันดังนี้


บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบและปูองกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อ
ขายหลักทรัพย์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลต่อราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยแต่ละฝุายงานมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่าง
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หน่วยงานออกจากกันอย่างชัดเจน มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในของตนเองโดยฝุายงานอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวได้


บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝุายงานที่ให้บริการลูกค้าทุกฝุายงาน รวมถึงฝุายซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท มี
ฐานะเทียบเท่าผู้ลงทุนทั่วไป ฝุายงานดังกล่าวข้างต้นจึงไม่มีสิทธิได้รับบทวิจัยที่แตกต่ างจากลูกค้ารายอื่นของ
บริษัทฯ



กรณีมีการเผยแพร่บทความหรืองานวิจัย บริษัทฯจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบไว้ในบทความหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์อ้างอิงถึงส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท



บริษัทฯ มีระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท
ฯ เท่านั้น การส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้สง่ ได้เฉพาะที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บันทึก
คาสั่งซื้ อขายเข้าสู่ร ะบบการซื้อขายหลัก ทรัพย์ และต้อ งได้รั บอนุญาตจากผู้ บังคับ บัญชาก่ อนการซื้อขาย
นอกจากนี้ ยังมีข้อกาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ
เป็นผู้จัดจาหน่าย ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบการสุ่มคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น ผ่านการสุ่มคัดเลือกรายชื่อโดย
ระบบของ Settrade

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 51

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลและหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียน : 930,244,840.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.60 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว : 930,244,840.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 581,403,025 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
2) ข้อตกลงระหว่า งกลุ่ม ผู้ถื อหุ้ นรายใหญ่ใ นเรื่อ งที่ มีผ ลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลั กทรัพ ย์ห รือ การ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
-ไม่มีใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จํานวน 187,742,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ทําให้หุ้นสามัญจํานวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับสิทธิในผลประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก
สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้น
ของบริษัทฯ ที่นําไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นที่เป็น
NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

1.

บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน)

170,269,978

29.29

2.

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

129,580,453

22.29

3.

นางสาวชยุดา เจียรวนนท์

33,691,611

5.79

4.

นายชวัล เจียรวนนท์

33,691,611

5.79

5.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

18,742,077

3.22

6.

นางสุพร วัธนเวคิน

15,671,944

2.70

7.

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

15,418,599

2.65
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

8.

นายจําเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์

8,030,000

1.38

9.

นายไพทูรย์ มานะศิลป์

7,282,021

1.25

10. นางเกศรา มานะศิลป์

4,725,034

0.81

144,299,697

24.82

581,403,025

100.00

อื่น ๆ
รวม

ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ฟินันซ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย นายกอบคุณ เธียรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ
12.14 นายวรสิทธิ์ โภคาชัย ถือหุ้นร้อยละ 8.49 UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 6.70 Morgan Stanley &
CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 5.58 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 67.09
ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย Industrial and
Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่บริษัท ฯ ได้กําหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กั บแผนการลงทุ น
ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ปีที่จ่ายเงินปันผล

2558

2559

2560

1

0.30

0.46

0.15

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.17

0.13

0.13

38.37

46.51

28.25

อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ
หมายเหตุ: 1: งบการเงินเฉพาะกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 10 คณะ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณา
ข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการ
จัดซื้อของบริษัท
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

2. นายวราห์ สุจริตกุล

รองประธานกรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

3. นายช่วงชัย นะวงศ์

กรรมการ

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

6. นายจื้อเซิ่ง สวู่*
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

90. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

* แต่งตั้งนายจื้อเซิ่ง สวู่ แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดกรรมการผู้ มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ฯ จํ า นวน 4 คน ประกอบด้ ว ย นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ นายช่วงชัย นะวงศ์ และนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ โดยกรรมการสองในสี่คน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง
จะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2) กําหนดนโยบาย เปูาหมาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกํากับ
ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
การดําเนินการให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
3) มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารและกรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
4) รั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานงบดุ ล และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น ณ วั น สิ้ น สุ ด ของรอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ให้ มี
ความถูกต้องและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เป็ นจริง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต เพื่อ
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
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5) ให้ความสําคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผย
สารสนเทศที่สําคัญและจําเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
6) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวผู้รับมอบอํานาจไม่สามารถอนุมัติรายการที่
ผู้รับมอบอํานาจ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ใน
การดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
7) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ
ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบําเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น
โดยเป็นการดําเนินการผ่านการพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนําเสนออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป
8) พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามอํานาจ
อนุมัติที่กําหนด รวมทั้งในวงเงินที่เกินกว่าอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กําหนด และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเร่งด่วน และ/หรือความจําเป็นในการดําเนินงานให้นําเสนอฝุาย
งานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติเป็นมติเวียน และแจ้งให้รับทราบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ในครั้ง
ถัดไป อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ให้กรอบการดําเนินการอยู่แล้ว และอนุมัติให้
ดําเนินการกรณีดังกล่าวได้หากมีความจําเป็นเร่ง ด่วน ก็ให้ขอสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ
ต่อไป
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะมี ก ารบริ หารจั ด การด้ ว ยความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ จั ด ให้ มี
การถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ จะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนดและเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระทั้ง 3 ท่าน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ซึ่ง
หนึ่งในกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจะมีกรรมการ 1 ท่าน ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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8.2 ผู้บริหาร
8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 21 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย
5. นางวิมล หล่อวิจิตร
6. นางสาวช่อเพชร เรียมดี
7. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข
8. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
9. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
10. นายชัยพร ธรรมพีร
11. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
12. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
13. นางวิไล พงศ์ปรีชา
14. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
15. นายสุพัตร์ อภิรติภัย
16. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
17. นางนุสรา รุ่นเจริญ
18. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
19. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน
20. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส
21. นายโฆษิต ธรรมธาดา
อํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการผู้อํานวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่กํากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15
กรรมการบริหาร ฝุายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ สถาบันต่างประเทศ
กรรมการบริหาร ฝุายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด
กรรมการบริหาร ฝุายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค

1) บริหารและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เปูาหมาย แผนการดําเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2) กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คําสั่ง
ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด
3) มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ การดํ า เนิ น งานต่ า งๆ ตามระเบี ย บอํ า นาจอนุ มั ติ หรื อ ตาม
งบประมาณประจําปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4) มีอํานาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
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5) มีอํานาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สํานักงาน นอกเหนือที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี
ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
6) มีอํานาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน นอกเหนือที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณ
ประจําปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ
7) มีอํานาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกํา หนดผลประโยชน์
ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการ
อาวุโสลงไป
8) มีอํานาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟูองร้องดําเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ
9) แต่ งตั้ งหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งหรื อ หลายคนกระทํ า การอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดแทนตนตามที่
เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอํานาจที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษั ทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการ
กําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
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8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษทั

สานักเลขานุการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่กากับตรวจสอบกิจการและความ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เสี่ยงองค์กร

และสานักกรรมการ
ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน

คณะกรรมการจัดการ

ฝ่ายกากับความเสี่ยงองค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้อานวยการ

ฝ่ายวาณิชธนกิจ

กรรมการผู้อานวยการ

กรรมการผู้อานวยการ

กรรมการบริหาร

สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิ น

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร

ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์

ฝ่ายบัญชีและการเงิ น

ฝ่ายงานปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

ฝ่ายบริหารเงิ น

ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

ฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค

ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ

ฝ่ายบริการชาระราคา

ลูกค้าทั่วไป
ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์
_ส่วนงานการตลาด

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลูกค้าสถาบัน

ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์–สถาบัน
ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

ฝ่ายสื่อสารธุรกิจ

ต่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารระบบงาน
สายหลักทรัพย์

สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริการชาระราคาสถาบัน

ฝ่ายบริหารสานักงาน

ฝ่ายงานควบคุมข้อมูลลูกค้าและวงเงิ น

สารสนเทศ

ฝ่ายความมั่ นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์
_ส่วนงานทางเทคนิค
ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์

ฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่ อบัญชีบริษทั 1

ฝ่ายบริการบัญชีลกู ค้า

ฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่ อบัญชีบริษทั 2

ฝ่ายบริหารเครดิต

ฝ่ายธุรกิจสถาบันและต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

ฝ่ายตลาดทุน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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8.3 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้แต่งตั้งนางสาว
ภัทรา กาญจนประภาศ ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทํางานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ ในการดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด
4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วย: บาท

ปี 2559
ชื่อ-สกุล

ปี 2560

บาเหน็จกรรมการ

เบี้ยประชุม

บาเหน็จกรรมการ

เบี้ยประชุม

โบนัสและอื่น ๆ

โบนัสและอื่น ๆ

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

450,000

2,000,000

450,000

2,000,000

2. นายวราห์ สุจริตกุล

270,000

1,500,000

270,000

1,500,000

3. นายช่วงชัย นะวงศ์

-

-

-

-

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

-

-

-

-

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

-

-

-

-

160,000

500,000

40,000

-

-

-

140,000

500,000

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

720,000

2,000,000

720,000

2,000,000

9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

480,000

1,000,000

480,000

1,000,000

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

480,000

1,000,000

480,000

1,000,000

2,560,000

8,000,000

2,580,000

8,000,000

6. นายสม พิศาลโสภณ*
7. นายจื้อเซิ่ง สวู่*

รวม

หมายเหตุ: * แต่งตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจื้อกัง หลี่ กรรมการที่ขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6
พฤศจิกายน 2558
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2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 153,665,302 บาท
3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ
บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการพิ จ าณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการจั ด การ
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและ
พิจาณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท
8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่มี2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร


บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดย
ในปี 2560บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผู้บริหาร เป็นเงินจํานวน 6,004,104 บาท



บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2560 เป็นเงินจํานวน
569,368 บาท

8.5 บุคลากร
8.5.1 จานวนพนักงาน
บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 755 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่
สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27 ของพนักงาน
ทั้งหมด โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสําคัญ
8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน
ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจํานวน 702,895,936 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ
8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทํางาน บริษัทฯ จะ
จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ภาพรวมของบริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งของโครงสร้ า งองค์ ก ร ลั ก ษณะ
การประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนั บสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชํานาญมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ร อบตัวให้กับพนักงานอีก
ทางหนึ่งด้วย สําหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทําการฝึกอบรมพนักงานที่สํานักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็น
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ภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจําที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่
ไปด้วย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายในมากกว่า 30 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบัน
ภายนอกประมาณ 50 หลักสูต ร และมีก ารจัดส่งพนักงานไปดูงาน รวมทั้งฝึกงานในต่างประเทศอีก ด้วย นอกจากนี้ ยั ง
สนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทหลักทรัพย์ อื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพนักงานในธุรกิจ
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทุกฝุาย รวมทั้งเพื่อดําเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ดังนั้น บริษัทฯ มีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสําคั ญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริ มสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ น
ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง
1A-1B โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในการดําเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มี
นโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือก
สถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก พร้อม
ทั้งได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
1.1) บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม
1.2) บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดําเนินการ ดังนี้
ก.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออก
ตามวาระโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ข.) การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ค.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ง.) การพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
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จ.) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย
มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบอํานาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
1.3) บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่าง
เท่าเทียมกัน
1.4) บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้
ล่ ว งหน้ า โดยการเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.fnsyrus.com
1.5) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ํากว่า 7 วันทําการซึ่ง
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
1.6) บริษัทฯ ได้นําหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุม14 วัน ส่วนรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ได้นําไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com
จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่กําหนดได้ ดังนี้
รายละเอียด

อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com

1) สิทธิต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบาย CG ของบริษัทฯ

2) ข้อมูลที่ให้ในแต่ละวาระการประชุม

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

3) สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซักถามในที่ประชุม
4) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน


กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ประชุ ม ด้ ว ยตนเองไม่ ไ ด้ สามารถมอบฉั น ทะให้ ผู้ อื่ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัท ฯ
ได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม



กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอํานาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

2.2) การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย


บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

2.3) มาตรการปูองกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิ ชอบ บริษัท ฯ ได้กําหนดมาตรการปูองกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้
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การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัท ฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัท ฯ กําหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวต่อสาธารณชน สําหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่
ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน



การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลัก ทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัท ฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายใน
เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ภายใน 3 วั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
หลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่า
มีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามแต่อย่างใด
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษั ทฯ ตระหนั กและส่งเสริม ให้ เกิ ดความร่ วมมือ ระหว่ างบริ ษัท ฯ กับ ผู้มี ส่ว นได้เ สีย กลุ่ มต่ างๆ รวมทั้ งให้
ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้
(1) ผูถือหุน


บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้ง
ดําเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) พนักงาน


บริษั ทฯ ให้ค วามสํา คัญ ต่อ พนั กงานทุกรายอย่ างเสมอภาคและเป็น ธรรม โดยให้ค วามสํ าคั ญ
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม



บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสําคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มากยิ่งขึ้น



บริษัทฯ เน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

(3) ลูกค้า


บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน



บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ



บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายที่จะนํา
ข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 12

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
รวมทั้งจัดให้มีระบบงานที่ปูองกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ฯ มี
การดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
(4) คู่ค้าและเจ้าหนี้


บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนีภ้ ายใต้เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือสัญญาที่
ทําร่วมกัน รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้

(5) คู่แข่ง


บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดี
ภายใต้กรอบกติกาตามที่ทางการกําหนด



บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทําลายคู่แข่ง หากแต่จะดําเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่
มั่นคงและเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้



บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลัก ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วย
วิธีฉ้อฉล ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กําหนดในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มี
ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

(6) ชุมชนและสังคม


บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ชุ ม ชนและสั ง คมตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การ
แบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผูป้ ระสบภัย ด้วยการร่วมบริจาคเงินหรือสิง่ ของให้แก่องค์กรการ
กุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป

(7) สิ่งแวดล้อม


บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสํา นึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม่ําเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัด
การใช้พลังงานภายในสํานักงาน เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จําเป็น การใช้อุปกรณ์สํานักงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และใช้กระดาษ Reuse
สําหรับเอกสารที่ไม่สําคัญ

(8) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน


บริษัทฯ ได้กําหนดให้ฝุายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝุายกํากับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้


จัดส่งให้กับ ฝุายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศ เศส แอท เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ชั้ น 18,

25 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


แจ้ ง ทางโทรศั พ ท์ ที่ ห มายเลข 0-2658-9001-8 หรื อ จั ด ส่ ง ทางโทรสารที่ ห มายเลข
0-2658-9009



จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com



แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดําเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
4.1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี


บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปีให้กับตลาดหลักทรัพย์ ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้กับสํานักงาน ก.ล.ต.

4.2) รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์


บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารเปิ ด เผยรายงานทางการเงิ น และข้ อ มู ล รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยผ่านช่องทางที่สําคัญ ดังนี้


จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.



ลงประกาศในหนังสือพิมพ์



ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาทุกแห่ง



แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)
5.1) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ก.) กรรมการอิสระ


บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝุายจัดการอย่างชัดเจน โดยสามารถ
ให้ความเห็นได้โดยอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้
ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
ข.) บทบาทหน้าที่


กรรมการของบริ ษั ท ฯ ทุ ก ท่ า นได้ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยใช้
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการบริษัทฯ แทนผู้ถือหุ้น

5.2) ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
ก.) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน


บริษัทฯ กําหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะด้านของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

ข.) การอุทิศเวลา


สําหรับปี 2560 กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้อุทิศเวลาและเข้าร่วมประชุมตามวันและ
เวลาที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทุก ท่านได้เข้าร่ว มประชุมเพื่อให้
ความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุมที่บริษัทฯ กําหนดอย่างสม่ําเสมอ

5.3) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ


บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการโดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ
เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ครบวาระเข้าดํารงตําแหน่งซ้ําเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ

5.4) ประสิทธิภาพในการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก.) การกําหนดนโยบายต่างๆ


ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการดําเนินการของบริษัท ฯ เป็น
สําคัญ ดังนั้น บทบาทที่สําคัญยิ่งของคณะกรรมการคือ การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และนโยบายของบริษัทฯ ที่สําคัญ เช่น การกําหนดเปูาหมายการดําเนินงาน งบประมาณ
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สําคัญในการดําเนินงานร่วมกับฝุายจัดการ

ข.) คณะกรรมการชุดย่อย


บริษัทฯ มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในเรื่องบางเรื่องได้ตามความเหมาะสม และทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ จะมี การติ ดตามผลการดําเนิ นงานในเรื่อ งนั้น ๆ จาก
คณะกรรมการต่าง ๆ และ/หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตาม
เปูาหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทั้ ง หมด 10 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและ
พิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการ
ด้านการจัดซื้อของบริษัท
ค.) การประชุมของคณะกรรมการ


ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีกําหนดการและความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น

12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

7/12

2. นายวราห์ สุจริตกุล

9/12

3. นายช่วงชัย นะวงศ์

12/12

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

8/12

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

12/12

6. นายสม พิศาลโสภณ*

2/4

7. นายจื้อเซิ่ง สวู่**
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

7/8
12/12

9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

12/12

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

12/12

*,** แต่งตั้งนายจื้อเซิ่ง สวู่ แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560
หมายเหตุ: การร่วมประชุมบางครั้งจะมีกรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดย
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี

1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

12/12

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

12/12

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

12/12

โดยมี นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารกํ า หนดบทบาทและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทั้ ง หมด 10 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้ านการ
จัดซื้อของบริษัท โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) รวมทั้งกฎหมายและ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ประธานคณะกรรมการ

2. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

3. นายวราห์ สุจริตกุล

กรรมการ
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โดยมี นายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1) กําหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกําหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ
ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2) กําหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีความชัดเจน
3) พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจําปีของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(3) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์

ประธานคณะกรรมการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

โดยมี นางพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) พิจารณากําหนดนโยบายทางธุรกิจ เปูาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปูาหมาย แผนการดําเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติ
ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัท ฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่คณะกรรมการ
บริษัทฯได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4) พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อนําเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจ
5) แต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การอย่ า งหนึ่ ง อ ย่ า งใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจ
นั้นๆได้
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

4. นางสาวกนกวรรณ พฤกษธัมมโกวิท

กรรมการ

5. นายอัคคยุต บุญอินทร์

กรรมการ

6. นางสาวช่อเพชร เรียมดี

กรรมการ

7. กรรมการบริหารฝุายค้าหลักทรัพย์*

กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

โดยมี นางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมบริษัท ฯ ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ
อนุมัติต่อไป
2) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ รวมทั้งติดตาม
ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กําหนด
3) พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายของบริษัท
4) พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
5) พิจารณากําหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุมัติให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ที่
เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติก่อนส่งคําสั่งซื้อขาย
6) พิจารณาการดําเนินการกับลูกหนี้มีปัญหา
7) พิ จ ารณาการดํ า เนิ น การต่ า งๆเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามกฏเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานทางการ ได้ แ ก่
สํานักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สํานักงาน ปปง., ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
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(5) คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 19 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

3. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

กรรมการ

4. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

กรรมการ

5. นายชัยพร ธรรมพีร

กรรมการ

6. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์

กรรมการ

7. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

กรรมการ

8. นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ

กรรมการ

9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร

กรรมการ

10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ์

กรรมการ

11. นางวิไล พงศ์ปรีชา

กรรมการ

12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ

กรรมการ

13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์

กรรมการ

14. นายสุพัตร์ อภิรติมัย

กรรมการ

15. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา

กรรมการ

16. นางนุสรา รุ่นเจริญ

กรรมการ

17. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

18. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข

กรรมการ

19. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์

กรรมการ

โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
1) พิจารณากําหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปูาหมายและแผนดําเนินงาน
ด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เปูาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
3) ควบคุมดูแลผู้แนะนําการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
3.1) การดําเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
3.2) ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
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3.3) การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ฯ บริษัท ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการ
ปูองกันและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
4) เสนอแนวทางในการปรั บปรุงระบบการปฏิบั ติงานให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายทางด้ านการตลาด

เสนอ

การปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ
(6) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

4. นางสาวช่อเพชร เรียมดี

กรรมการ

5. นางสาวกนกพร ขําสอางค์

กรรมการ

โดยมี นางสาวกนกพร ขําสอางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
1) กําหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2) การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
3) การจํากัดจํานวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
4) การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของ
บริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) อนุมัติให้ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้ างต้น ยกเว้น การกําหนดวงเงินการถือ
ครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
6) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางการและ
นโยบายของบริษัทฯ ที่กําหนดในเรื่องดังกล่าว
7) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เปูาหมาย และแผนงานประจําปีของธุรกรรม DW ที่
เสนอโดยฝุายค้าตราสารอนุพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
8) ควบคุ มดูแลการดํ าเนิน งานของฝุา ยงานที่เกี่ย วข้องกับธุร กรรม DW ให้ สอดคล้องกั บนโยบาย กลยุท ธ์
เปูาหมาย และแผนการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
9) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจําเพาะของ DW ที่จะออกเสนอขาย
10) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW
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11) แต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปลี่ยนแปลง ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอย่างห นึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรได้
(7) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์

กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย

กรรมการ

โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดอํ า นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ของคณะกรรมการพิ จ ารณาความเสี ย หาย ได้ แ ก่
การพิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
(8) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย

กรรมการ

4. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์

กรรมการ

5. กรรมการบริหารฝุายค้าหลักทรัพย์*

กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
บริษัทฯ กําหนดให้ ฝุายกํากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝุายตรวจสอบภายใน ดําเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
และข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
เพื่อพิจารณาดําเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
(9) คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย

ตาแหน่ง
กรรมการ

โดยมี นางดวงสมร ลาภเลิศสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
1) กลั่นกรอง จัดทํา และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการ
ให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ
2) สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ
(10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

3. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ

กรรมการ

4. นางวฤณภัส ดํารงยิ่งสุภาพ

กรรมการ

5. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์

กรรมการ

6. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข

กรรมการ
โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท
กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละอนุ มั ติ แ นวทาง ขั้ น ตอนในการจั ด ซื้ อ เช่ า ซื้ อ และตรวจรั บ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท เช่ น
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สํานักงาน รถยนต์ อุปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ รวมถึงการประกันภัยทรัพย์สิน
ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
1) กําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
2) ควบคุมให้ฝุายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3) พิจารณาข้ อเสนอในการคัดเลือกผู้จัด จําหน่ ายและผู้ ขายสินค้ าหรือ บริก ารต่ างๆอย่างเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่
เกี่ย วข้ องกับ สถาบัน การเงิน อื่นอั นอาจมีผ ลกระทบต่ อการตัดสิ นใจโดยอิสระของตน และต้ องมีคุ ณสมบัติ ตามประกาศ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของบุ ค คลดั งกล่ า ว ก่ อ นนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
1) บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติมหาชน
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การทํางานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ สํานักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ้ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกรรมการอิ ส ระราย
นั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ
อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝุายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
1) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2560 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัทฯ
9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
แม้ว่าบริษัท ฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฯ แต่บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลาย
ประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้
1) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัท ฯ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด อย่างไรก็
ตาม กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ก.) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
ข.) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
ค.) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธี จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็
ได้
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5) ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ดังนี้
“ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมี
ความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”
9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
9.3.4 แผนการสืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหาร
แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือก
ในตําแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท ฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากร
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ภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และหรือผู้บริหารระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท ฯ จึงได้มี
การจัดทําแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้
1) ตําแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทําแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้อํานวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน
2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการ
ของแต่ละตําแหน่งงาน
3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่ สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละตําแหน่งงาน
4) คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้า
ข่าย เทียบกับระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล
5) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อํานวยการ ทําหน้าที่
ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
เข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ด้วย
เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของ
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การพัฒนาผู้บริหาร
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี
บริษัทฯ ได้ดําเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อ
ประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฯ บริษัทฯ จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้
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How to Develop a Risk Management
Plan (HRP)

Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI)
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4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

-

ปี 2547 -

-

-

-
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5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
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-

-

-
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6. นายสม พิศาลโสภณ

-

-

-

-

-

-

-

7. นายจื้อเซิ่ง สวู่
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

-

-

-

-

-

-
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9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ปี 2551 -

ปี 2552 -

ปี 2554

ปี 2556 ปี 2558 -

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ปี 2549 -
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-

-

Director Certification Program
(DCP)

Director Accreditation Program
(DAP)

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

-

ปี 2551 -

2. นายวราห์ สุจริตกุล

ปี 2545 -

3. นายช่วงชัย นะวงศ์

ชื่อ-นามสกุล

-

ปี 2557 ปี 2558

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการปูองกันกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ ดังนี้
1) การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัท ฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กําหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
สํ า หรั บ กรรมการห้ า มซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เอกสารการประชุ ม
คณะกรรมการเพื่ อ รั บ ทราบงบการเงิ น รายไตรมาสหรื อ รายเดื อ นจนถึ ง วั น ที่ ป ระกาศงบการเงิ น ต่ อ
สาธารณชน
2) การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัท ฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดดังกล่าว บริษัท ฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ กําหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กําหนดต่อไป
อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

Advanced Audit Committee Program
(AACP)

Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE)

-

Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP)

Finance for Non finance Director
Program (FND)
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9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit
Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นจํานวนเงินดังนี้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

จํานวน 1,560,000 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

จํานวน 400,000 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี 9.6 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท ฯ รวมทั้งมีการแสดงวิสัยทัศน์ เปูาหมาย กลยุทธ์
และประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเพื่อแสดงถึงการดําเนินการที่มีความโปร่งใส
เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้โดยละเอียด เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน ตามหลักการที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญ และตระหนักถึงการดําเนินการอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติหรือให้บริการกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม


บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฎิบัติตามกรอบกติกาที่กําหนด
อย่างเคร่งครัด และกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัท ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น


บริษัทฯ ให้ความสําคัญ และมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มี
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักดี
ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้
เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตั้งแต่วันที่ 27
สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนต้องให้ความสําคัญและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่
เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้งให้พนักงาน พึงละเว้นการ
เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทําหรือละเว้นการกระทําใดที่
ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท ฯ มีผลการประเมินในเรื่องการปูองกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (AntiCorruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ
แสดงให้เห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อ มั่นอย่าง
เป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อการดําเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน


บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฎิบัติงานให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่เลือกปฎิบัติกับพนักงานอันเนื่องมาจาก
เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

การปฎิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม


บริษัทฯ ได้ปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกําหนด หรือแนวทางปฎิบัติ
ด้านทรัพ ยากรบุค คล ดูแลให้ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู้ หน้า ที่ความรั บผิด ชอบ รวมทั้งสร้า ง
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานให้มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมสัมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายใน
บริษัทฯ หรือสถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค


บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของการให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน รักษาความลับของลูกค้าและผลประโยชน์ของ
ลูกค้า รวมทั้งมีความจริงใจในการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือการ
ให้บริการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและใส่ใจในเรือ่ งสิ่งแวดล้อมเสมอ แม้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะ
ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเช่นธุรกิจบางประเภท



บริษัทฯ ส่งเสริม/รณรงค์ ให้พนักงานใช้พลังงานอย่างประหยัด นําทรัพยากรที่ใช้แล้ วกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับข้อมูล เอกสาร หรือ
รายงานจากบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีโครงการคืนชีวิตเต่าสูธ่ รรมชาติ และปล่อยเต่าปลูกดอกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง
เป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนี้
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โครงการคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ กับฟินันเซีย ไซรัส โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของ
"ชมรมรักษ์เต่า" เพื่อช่วยเต่าในแหล่งน้ําที่แออัดภายในวัดและอนุรักษ์สัตว์และพื้นที่สีเขียวมีค่าที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ในย่านกลางกรุง ณ วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ



โครงการปล่อยเต่าปลูกดอกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมปล่อยเต่า จํานวนกว่า 200
ตัว ที่ได้รับการรักษาและพักฟื้นจนแข็งแรงจากแหล่งเดิมที่แออัดใน กทม. คืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด อ่าง
เก็บน้ําดอกกราย ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม


บริษัทฯ สนับสนุนการดําเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้ บริหาร
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปให้ความรู้แก่ประชาชน นักศึกษา หรือ
นักลงทุนทั่ว ไป เปิดโอกาสให้นิ สิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึ กงานที่บริ ษัท ฯ อย่า ง
สม่ําเสมอ



ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น


โครงการฟินันเซีย ไซรัส ปันน้ําใจให้กับน้องนักเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล โดยคณะผู้บริหาร
และพนักงานบริษัทฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวัน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้มีทุนการศึกษาและเติบโตมาโดยมี
ความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดเพชรบุรี



โครงการ ร่วมสนับสนุนจัดซื้อสื่อการสอนและครุภัณฑ์กับสมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สําหรับ
ห้องปฏิบัติ การฝึกอาชีพให้ แก่โรงเรียนบ้านคลองโยง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเก่าจัดทําเป็ น
ห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพรวมถึงสร้างสินค้า
และบริการเพื่อจัดหารายได้ระหว่างเรียน เพื่ อศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระเมื่อออกจาก
โรงเรียน

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมทีม่ ีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย


บริษัทฯ มีการพัฒนา สร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบงานที่
ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความรู้ จัดอบรม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนการลงทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสําคัญ



บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน โดยให้ต ระหนักถึงจรรยาบรรณ ปฎิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางการและของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับระบบการกํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการ
ประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และ
กําหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ
ตามหลัก การการควบคุ มภายในที่ดี โดยได้จัด ให้มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ ชัดเจน แบ่งแยกหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้
มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกําหนดให้มีฝุายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ของ
ฝุายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ รวมทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คําแนะนําแก่ฝุายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นใน
เรื่องการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ อํานาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์เพื่อปูองกันมิให้เกิดความผิดพลาด
ต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฏหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝุายบริหารและจากฝุายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผล
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหาร
ความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการ
ติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุม
ภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
นางสาวสุพิน สุระวิชัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่กํากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร รับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝุายซึ่งจากประสบการณ์การทํางานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝุายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝุายงานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
พิจารณาโดยมีคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
12. รายการระหว่างกัน
ในช่วงปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่านายหน้ารับ

0.63

0.15

- กรรมการบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

0.17

0.40

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

• ปี 2559 กรรมการลําดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับ

2. นายวราห์ สุจริตกุล

บริษัทฯและกรรมการจํานวน 1 ท่าน (ลําดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ

3. นายช่วงชัย นะวงศ์

โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 294.48 ล้านบาท

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายสม พิศาลโสภณ
7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

• ปี 2560 กรรมการลําดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับ

- กรรมการบริษัท

บริษัทฯและกรรมการจํานวน 2 ท่าน (ลําดับที่ 3 และ 7) ได้ซื้อขายผ่าน

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

บริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 65.25 ล้านบาท

2. นายวราห์ สุจริตกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2560

3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายจื้อเซิ่ง สวู่
7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

• ปี 2559 ผู้บริหารลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 และ 14 มีบัญชีซื้อ

- ผู้บริหาร

ขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน (ลําดับที่13) ได้

1. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

4.45 ล้านบาท

3. นายชัยพร ธรรมพีร
4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์

(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน

5. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

6. นางวิไล พงศ์ปรีชา
7. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
8. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2560

9. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
10. นางนุสรา รุ่นเจริญ
11. นางวิมล หล่อวิจิตร
12. นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน
13. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล
14. นายโฆษิต ธรรมธาดา
15. นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

• ปี 2560 ผู้บริหารลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 และ 14 มีบัญชีซื้อ

- ผู้บริหาร

ขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน (ลําดับที่13) ได้

1. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

0.03 ล้านบาท

3. นายชัยพร ธรรมพีร
4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์

(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน

5. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

6. นางวิไล พงศ์ปรีชา
7. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
8. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2560

0.39

0.55

0.11

-

9. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
10. นางนุสรา รุ่นเจริญ
11. นางวิมล หล่อวิจิตร
12.
13.
14.
15.
16.

นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน
นายโฆษิต ธรรมธาดา
นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
นางดวงสมร ลาภเลิศสุข
นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส

17. นางสาวช่อเพชร เรียมดี
18. นางสาวสุพิน สุระวิชัย
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่านายหน้ารับ

บริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

• ปี 2559 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 10 มีบัญชีซื้อขาย

1. บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์

(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน

4. นายชวัล เจียรวนนท์

เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

รายได้อื่น

6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2560

7. นางสุพร วัธนเวคิน
8. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี
9. นายไพทูรย์ มานะศิลป์
10. นางเกศรา มานะศิลป์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่านายหน้ารับ

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

• ปี 2560 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 และ 10 มีบัญชีซื้อขาย

1. บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์

(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากผู้ถือหุ้นทุกคน

4. นายชวัล เจียรวนนท์

เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
6. นางสุพร วัธนเวคิน
7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
8. นายจําเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
9. นายไพทูรย์ มานะศิลป์
10. นางเกศรา มานะศิลป์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม

ค่าบริการ

2560 มีกรรมการร่วมกัน

• บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2560

0.68

0.69

0.51

0.10

0.18

0.01

-

20.00

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด
4. ผู้บริหารของบริษัทฯ

เงินให้กู้ยืม
• บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกู้ยืมแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
• บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่คิด
จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยบวกร้อย
ละ 2.00 ต่อปี
ตราสารหนี้ที่ออก

5. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31

ลูกหนี้อนื่ เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน

4.27

4.27

ลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

ธันวาคม 2560

รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน

3.60

3.60

ค่าใช้จ่ายอื่น จากสัญญาระหว่างกัน

45.60

48.00

7.26

6.40

-

7.33

จากัด
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย

เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ ณ

รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน

ออนไลน์ จากัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิทธิในการใช้ระบบ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2560

871.63

971.92

เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

0.61

0.61

ดอกเบี้ยค้างรับ จากตั๋วสัญญาใช้เงิน

4.44

2.60

ดอกเบี้ยรับ จากตั๋วสัญญาใช้เงิน

6.77

13.36

ค่าเช่าและบริการจ่าย ค่าเช่าสํานักงานสาขา โดยเป็นอัตราทีต่ กลง

0.40

-

3.56

1.80

7. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31

เงินฝาก บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวัน

(มหาชน)

ธันวาคม 2560

และตั๋วสัญญาใช้เงิน

ร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด
8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด

เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

รายได้อื่น

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายอื่น จากสัญญาระหว่างกัน

-

0.04

รายได้รับล่วงหน้า

-

0.05

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ค่านายหน้ารับ
บริษัทฯ ให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการ
ในอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
และยุติธรรม
การใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียม
บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด ทั้งสําหรับภายในสํานักงานและ
ให้บริการลูกค้าที่ซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยชําระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ชําระให้แก่ บริษัท ทรู
วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม
นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสําหรับ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และ
รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็นดังนี้
1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการ
ปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการ
ดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่
เกิดขึ้นทุกไตรมาส
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ฝุายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้
ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสํานักงานกฎหมาย เป็ นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตาม
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 สรุปรายการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้
งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.2 ตารางสรุปงบการเงิน
สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วน
ทางการเงิน สาหรับปี 2558 – 2560 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (* งบการเงินรวม)
รายการ

ปี 2558 *
พันบาท

ปี 2559 *

ร้อยละ

พันบาท

ปี 2560 *

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

383,752

9.57

705,914

10.79

140,523

2.36

ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

503,066

12.55

263,020

4.02

149,724

2.52

2,033,957
446,089

50.73
11.13

4,452,785
1,538
518,578

68.08
0.02
7.93

3,925,107
962
973,543

65.94
0.02
16.35

1,422
394,744

0.04
9.85

1,502
360,291

0.02
5.51

266
225,670

3.79

71,465

1.78

45,486

0.70

71,738

1.21

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
อุปกรณ์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
รายการ

ปี 2558 *
พันบาท

ปี 2559 *

ร้อยละ

พันบาท

ปี 2560 *

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

38,499

0.96

34,817

0.53

253,080

4.25

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16,679

0.42

16,118

0.25

23,702

0.40

119,865

2.99

140,711

2.15

188,524

3.17

4,009,538

100.00

6,540,760

100.00

5,952,840

100.00

184,821

4.61

1,476,895

22.58

200,000
909,730

3.36
15.28

1,190,385

29.69

2,114,092

32.32

1,573,696

26.44

หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

23,403

0.58

35,759
42,488

0.55
0.65

88,507
10,162

1.49
0.17

ตราสารหนี้ที่ออก
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

47,269

1.18

54,376

0.83

158,857
61,139

2.67
1.03

เจ้าหนี้อื่น

1,640

0.04

1,635

0.03

1,439

0.02

หนี้สินอื่น

216,070

5.39

313,817

4.80

353,849

5.94

1,663,588

41.49

4,039,062

61.76

3,357,379

56.40

สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท

930,245

930,245

930,245

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท

930,245

23.20

930,245

14.22

930,245

15.63

620,893

15.49

620,893

9.49

620,893

10.43

323

0.01

323

-

323

-

(251)

(0.01)

(251)

-

(251)

-

60,818

1.52

74,193

1.13

78,641

1.32

728,240

18.16

870,600

13.31

965,867

16.23

5,341

0.13

5,329

0.08

(938)

(0.02)

2,345,609

58.50

2,501,332

38.23

2,594,780

43.59

341

0.01

366

0.01

681

0.01

รวมส่วนของเจ้าของ

2,345,950

58.51

2,501,698

38.24

2,595,461

43.60

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

4,009,538

100.00

6,540,760

100.00

5,952,840

100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (* งบการเงินรวม)
รายการ

ปี 2558 *

ปี 2559 *

ปี 2560 *

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

1,406,440

83.77

1,436,023

77.39

1,169,079

70.63

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

70,827

4.22

128,286

6.91

148,574

8.98

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

57,874

3.45

77,258

4.16

80,526

4.86

กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

165,596

9.86

228,849

12.33

250,833

15.15

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(29,318)

(1.75)

(34,436)

(1.85)

(22,254)

(1.34)

-

-

-

-

9,874

0.60

7,606

0.45

19,694

1.06

18,538

1.12

1,679,025

100.00

1,855,674

100.00

1,655,170

100.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

952,155

56.71

994,311

53.58

903,146

54.56

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

136,627

8.14

159,523

8.60

146,238

8.84

30,789

1.83

27,112

1.46

31,136

1.88

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(240)

(0.01)

(300)

(0.02)

5,660

0.34

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

-

-

-

-

842

0.05

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า

-

-

-

-

291

0.02

375,347

22.35

367,363

19.80

359,592

21.73

1,494,678

89.02

1,548,009

83.42

1,446,905

87.42

กาไรก่อนภาษีเงินได้

184,347

10.98

307,665

16.58

208,265

12.58

ภาษีเงินได้

(46,614)

(2.78)

(76,322)

(4.11)

(31,010)

(1.87)

รายได้
รายได้ค่านายหน้า

กาไรจาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

กาไรสาหรับปี

137,733

8.20

231,343

12.47

177,255

10.71

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้

5,214

0.31

(13)

-

(6,267)

(0.38)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง :

5,214

0.31

(13)

-

(6,267)

(0.38)

-

-

-

-

468

0.03

-

-

-

-

(2,110)

(0.13)

-

-

-

-

(1,642)

(0.10)

5,214

0.31

(13)

-

(7,909)

(0.48)

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วม
ค้า-สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ปี 2558 *

รายการ

พันบาท

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ปี 2559 *

ร้อยละ

พันบาท

ปี 2560 *

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

142,947

8.51

231,330

12.47

169,346

10.23

137,847

8.21

231,318

12.47

176,921

10.69

(114)

(0.01)

25

-

334

0.02

137,733

8.20

231,343

12.47

177,255

10.71

143,061

8.52

231,305

12.47

169,030

10.21

(115)

(0.01)

25

-

316

0.02

142,946

8.51

231,330

12.47

169,346

10.23

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
การแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

0.25

0.40

งบกระแสเงินสด (* งบการเงินรวม)
รายการ

0.30

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2558*

ปี 2559*

ปี 2560*

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

184,347

307,665

208,265

60,467

45,950

45,471

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(240)

(300)

5,660

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี

2,049

2,090

5,977

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

-

-

842

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

-

-

291

-

(9,874)

(กาไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า

1,198

729

(2,532)

(กาไร)ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์

(3,969)

(2,384)

(13,044)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

29,318

34,436

22,254

7,203

7,108

7,670

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

(64,916)

(55,598)

(57,618)

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

(57,874)

(77,258)

(80,526)

30,566

26,955

31,050

223

157

86

188,372

-

(1,143)

289,550

162,829

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

ตัวตน

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า

สารองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยตัดจาหน่ายสาหรับสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าตัดจาหน่ายส่วนต่ามูลค่าตั๋วแลกเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
รายการ

ปี 2558*

ปี 2559*

ปี 2560*

สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(438,462)

233,524

119,688

436,124

(2,417,200)

521,282

(431,478)

(73,219)

(453,274)

(7)
5,094

(79)
(11,646)

1,235
(52,931)

(227,582)

1,292,074

(567,165)

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

41,062

923,706

(540,396)

หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

(4,110)

43,128

59,974

-

(3,545)

(161)

(5)

(196)

หนี้สินอื่น
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดาเนินงาน

(59,550)
(490,698)

98,443
378,276

(55,825)
(808,324)

เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

133,283
(29,310)

122,896
(26,757)

142,742
(31,223)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(87,529)

(57,242)

(67,687)

(474,254)

417,173

(764,492)

(15,502)

-

717

1,950

114,702
676

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

(11,482)

(12,890)

(59,065)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(17,127)

(7,340)

(140,483)

(43,394)

(18,280)

(84,170)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้อื่น

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย

(1,148)

(1,149)

(93,509)

(75,582)

200,000
160,000
(1,148)
(75,582)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(94,657)

(76,731)

283,270

(612,305)

322,162

(565,392)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

996,057

383,752

705,915

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

383,752

705,914

140,523

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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13.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน (* งบการเงินรวม)
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2558*

ปี 2559*

ปี 2560*

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น

(%)

90.04

89.96

88.94

อัตรากาไรสุทธิ

(%)

8.07

12.24

10.71

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

6.07

9.54

6.96

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(%)

66.85

45.76

32.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

4.53

5.83

2.84

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.42

0.36

0.26

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้

(เท่า)

0.00

0.00

0.00

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้

(เท่า)

0.00

0.00

0.00

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม

(%)

21.13

19.00

18.99

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม

(%)

63.80

77.22

51.82

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.71

1.61

1.29

อัตราการจ่ายเงินปันผล (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

(%)

38.37

46.51

28.25

อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์

(%)

11.56

8.21

16.63

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(%)

112.01

46.99

61.31

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนอื่น ๆ

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ณ สิ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่ระดับสูงสุดของปีที่ 1,753.71 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7
จาก 1,542.94 จุด ณ สิ้นปี 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2560 ทาสถิติสูงสุดใหม่ที่
17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 แม้ว่าการปรับขึ้นของดัชนีจะทาระดับสูงสุดใหม่แต่ยังเป็นการปรับตัวขึ้นได้น้อยเมื่อ
เทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ให้ผลตอบแทนสูงราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ปรับขึ้นเพียงร้อยละ 5.3 และปรับตัวได้น้อย
กว่าภูมิภาคซึ่งอิงจากดัชนี MSCI EM ที่ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 33 และตลาดฮ่องกงเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด การ
ปรับตัวสูงขึ้นของ SET Index ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้าที่ให้ผลตอบแทน
เงินปันผลที่ร้อยละ 3.04% ตรงกันข้ามกับดัชนี mai ที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.42 จาก 1.24 ในปี
ก่อนหน้าหลังดัชนี mai ชะลอตัวลง
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสาหรับปี 2560 (SET และ mai) เท่ากับ 50,114 ล้านบาท ลดลงจาก 52,526 ล้าน
บาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ร้อยละ 30.2 ของมูลค่าการ
ซือ้ ขายต่อวัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.6 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิที่ราว 2.6 หมื่นล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
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เทียบกับเป็นผู้ซื้อสุทธิในปี 2559 ที่ราว 7.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยเป็นผู้ซื้อสุทธิใน
ตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทในปี 2560 ขณะที่นักลงทุนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการซื้อขายมากที่สุดที่ร้อยละ 48
ด้านการระดมทุนในปี 2560 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 39 บริษัท ขณะที่มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 7
บริษัท ทาให้บริษัทจดทะเบียนมีจานวน 688 บริษัท จากปี 2559 ที่มีบริษัทจดทะเบียนรวม 656 บริษัท บริษัทจดทะเบียนใน
SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 1.06 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.36 จากปี 2559 โดยเป็นการระดมทุนในตลาด
SET รวม 21 บริษัท รวม 8.37 หมื่นล้านบาทและ mai จานวน 13 บริษัท รวม 8.7 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการระดมทุน
ผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ส่วนตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ในปี 2560 ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวัน 324,217 สัญญา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากปี 2559
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งปี จนกระทั่งในช่วงไตรมาสที่
4 ของปี การเมืองไทยมีความชัดเจนมากขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการกาหนดวันเลือกตั้งในปีถัดไป ทาให้
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สดใสมากขึ้น ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นไปได้ด้ วยดี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจาก
ภาคการท่องเที่ยวและส่งออกที่เติบโตเหนือความคาดหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้นด้วย
14.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
รายได้รวม
ในปี 2560 รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้อื่น ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้
ค่านายหน้าคิดเป็นร้อยละ 70.63 ของรายได้รวม
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,655 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,856
ล้านบาท เนือ่ งมาจากรายได้ค่านายหน้าลดลง 267 ล้านบาท จาก 1,436 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,169 ล้านบาทในปี 2560
ซึ่งลดลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 20 ล้าน
บาท จาก 128 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 148 ล้านบาทในปี 2560 เนื่องมาจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท จาก 229 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 251 ล้าน
บาทในปี 2560 เกิดจากกาไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท จาก 42 ล้านบาทในปี 2559 เป็ น 97 ล้านบาทในปี
2560 เป็นผลมาจากการการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด
โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
รายการ
รายได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
1,436.02
128.29

77.39
6.91

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
1,169.08
148.57

70.63
8.98
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รายการ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
77.26
4.17
228.85
12.33
(34.44)
-1.86
0.00
19.69
1.06
1,855.67 100.00

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
80.53
4.86
250.83
15.15
(22.25)
-1.34
9.87
0.60
18.54
1.12
1,655.17 100.00

รายได้ค่านายหน้า
โครงสร้างรายได้ค่านายหน้าของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
1,355.02
94.36
1,093.71
93.55
ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
81.00
5.64
73.61
6.30
ค่านายหน้าอื่น
0.00
1.76
0.15
รวม
1,436.02 100.00 1,169.08 100.00
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า 1,169 ล้านบาท ลดลง 267 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ค่า
ค่านายหน้า

นายหน้า 1,436 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง 261 ล้านบาท จาก
1,355 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,094 ล้านบาทในปี 2560 เป็นผลมาจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจาก
52,526 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 50,114 ล้านบาทในปี 2560
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
ค่าธรรมเนียมและบริการ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

80.40

62.67

72.67

48.91

ที่ปรึกษาทางการเงิน

9.26

7.22

20.14

13.56

การยืม / ให้ยมื หลักทรัพย์

2.63

2.05

0.89

0.60

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

28.00

21.83

45.70

30.76

7.38
0.62

5.75
0.48

8.30
0.87

5.59
0.58

128.29

100.00

148.57

100.00

ค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน
อื่นๆ
รวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์จานวน 93 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2559 แบ่งเป็นรายได้จากค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
จานวน 20 ล้านบาท และ 73 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากในปี 2560 มีมูลค่าการระดมทุนรวม 1.06 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 101.36 จากปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมในการรับประกันและจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่จะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 23 บริษัทจากทั้งหมด 38 บริษัท ส่วนรายได้จากการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ลดลงจาก 2.6
ล้านบาทในปี 2559 เป็น 0.9 ล้านบาทในปี 2560 เกิดจากภาวะตลาดในปี 2560 มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น การทาธุรกรรมส่วนนี้
จึงลดลง ขณะที่รายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เกิดจากนักลงทุนต่างชาติที่มีความต้องการ
ลงทุนในประเทศไทย จึงต้องการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์มากขึ้นตามไปด้วย เป็นผลให้นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น
จาก 3.26 ล้านล้านบาทในปี 2559 เป็น 3.68 ล้านล้านบาทในปี 2560
รายได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการแล้ว บริษัทฯ มีรายได้ประเภทอื่นอีก อันได้แก่
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้อื่นๆ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจานวน
337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีจานวน 291 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจานวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.84 โดยมี
สาเหตุหลัก คือ กาไรจากตราสารอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้นจาก 42 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 97 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้การตอบรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด
ค่าใช้จ่าย
โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
รายการ

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

994.31

64.23

903.15

62.42

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

159.52

10.31

146.24

10.11

ต้นทุนทางการเงิน

27.11

1.75

31.14

2.15

หนี้สูญและหนีส่ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(0.30)

-0.02

5.66

0.39

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

-

0.00

0.84

0.06

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า

-

0.00

0.29

0.02

367.37

23.73

359.59

24.85

1,548.01

100.00

1,446.91

100.00

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,447 ล้านบาท ลดลง 101 ล้านบาท จากปี 2559 โดยมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 62.42 และร้อยละ 24.85 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานมีจานวน 903 ล้านบาท ลดลง 91 ล้านบาท จากปี 2559 เนื่องจากการจ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานที่แปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นมีจานวน 359 ล้านบาท
ลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2559 ที่เท่ากับ 367 ล้านบาท เกิดจากการปิดสาขาและลดพื้นที่การเช่าสานักงานใหญ่ลง
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานเป็นกาไรสุทธิจานวน 177 ล้านบาท ลดลงจาก 231 ล้านบาทในปี
2559 จานวน 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.38 สาเหตุมาจากการลดลงของรายได้รวมจาก 1,856 ล้านบาทในปี 2559 เป็น
1,655 ล้านบาทในปี 2560 โดยเฉพาะรายได้ค่านายหน้าที่ลดลงจาก 1,436 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,169 ในปี 2560 อัน
เกิดจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ลดลง เช่นเดียวกับค่าใช้จ่า ยรวมที่ลดลงจาก 1,855 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,447
ล้านบาทในปี 2560 ลดลงร้อยละ 6.53 เกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่ลดลงตาม
ปริมาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การลดลงของค่าใช้จ่ายนั้นมีสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของรายได้ จึงทาให้อัตรากาไรลดลง
จากร้อยละ 12.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 10.7 ในปี 2560
สาหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2559 และ 2560 อยู่ที่ร้อยละ 9.54 และร้อย
ละ 6.96 ทั้งนี้ หากพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า สาเหตุที่ ROE ของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 2.59 จากปี 2559 มี
ปัจจัยหลักที่สาคัญเนื่องมาจากอัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 12.47 ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 10.71 ในปี 2560 นอกจากนี้ ตัวแปรที่มีผลต่อ ROE ที่ควรจะพิจารณาในลาดับถัดไปคือ อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(Assets Turnover) ของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.35 เท่าในปี 2559 เป็น 0.26 เท่าในปี 2560 อย่างไรก็ดี สาหรับตัวแปรสุดท้าย
คือ Financial Leverage นั้น เพิ่มขึ้นจาก 2.18 เท่าในปี 2559 มาเป็น 2.45 เท่าในปี 2560 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แปรผันตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทาการสุดท้ายของปี 2560 ที่น้อย
กว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทาการสุดท้ายของปี 2559
14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 5,953 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -สุทธิ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ใน
สามวันทาการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี โดยรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 66 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนรายการสินทรัพย์ที่สาคัญอีกรายการหนึ่ง คือ เงินลงทุน โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกัน
ลูกหนีส้ านักหักบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้สานักหักบัญชี จานวน 150 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่งมีจานวน 263 ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -สุทธิ เท่ากับ 3,925 ล้าน
บาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2559 ที่เท่ากับ 4,453 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจานวน 2,631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.02 ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 68.92 เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
3 วันทาการสุดท้ายของปี 2560 น้อยกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทาการสุดท้ายของปี 2559
 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จานวน 1,267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.27 ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2559 ที่เท่ากับ 1,342 ล้านบาท
 ลูกหนี้ยืมธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 9.58 ล้านบาท ลดลง 6.60 ล้าน
บาท จากยอดคงเหลือ 16.18 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 79.69 ล้านบาท ลดลง 6.35
ล้านบาทจากสิ้นปี 2559 ที่เท่ากับ 86.04 ล้านบาท
 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559
ซึ่งเท่ากับ 1.29 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เรื่อง การจัดทาบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ จานวน 3,925 ล้าน
บาท มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 76 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือก
ลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ชาระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทาบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิ 974 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน
เพื่อค้า และ ณ วันดังกล่าว มีมูลค่าสุทธิรวมกันเท่ากับ 972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของเงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่น

แนล จากัด (บริษัทย่อย) จานวน 7.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว SBI Royal
Securities Plc. (บริษัทร่วม) จานวน 105.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.01 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว และ
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (การร่วมค้า) จานวน 164.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.51 ของทุนที่
ออกจาหน่ายและชาระแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นจานวน 161 ล้านบาท เป็นผลให้ในปี 2560
บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 48 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 46 ล้าน
บาทในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย one-time สาหรับบริษัทฯ เท่านั้น
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 11

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 627 ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนี้ คือ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรให้รองรับการใช้งานระบบซื้อขายผ่าน Internet ตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
และตั้งเป้าให้พัฒนาเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการบริการออนไลน์เป็นเลิศ
สินทรัพย์อื่น ๆ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินให้
กู้ยืมแก่พนักงาน อุปกรณ์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่น ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 เท่ากับ 426 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 ที่เท่ากับ 911 ล้านบาท
14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ
สภาพคล่อง
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานทั้งสิ้น 764 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็น 453 ล้านบาท จากธุรกรรมใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในวันทาการสุดท้ายของปี 2560 และเจ้าหนี้
สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง 567 ล้านบาท และ 540
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งแปรผันไปตามสภาวะตลาดที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจากปีก่อนหน้า
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 84 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จานวน 140 ล้านบาท แต่ได้รับเงินสดกลับคืนมาจากการขายกิจการร่วมค้าจานวน 115
ล้านบาท
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 283 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกตั๋ว
สัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการดารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดด้วย โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี
2559-2560) บริษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์การ
ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทฯ มี NCR ในวันทาการสุดท้ายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 46.99 และในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 61.31 ทั้งนี้
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ การรับประกันการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักจากผู้ถือหุ้นทั้งจานวน โดยจากงบการเงินรวม
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,357 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,596 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2560 เท่ากับ 1.61 เท่า และ 1.29 เท่า ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในสามวันทาการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ทั้งนี้ หากพิ จารณาอัต ราหนี้ สิน ต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้ นโดยไม่ นับรวมเจ้ าหนี้ธุร กิจ หลั กทรัพย์ และสั ญญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2560 เท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.69 เท่า
14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงานในอนาคต (Forward looking)
ผลการดาเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรี
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ
ทาให้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการลงทุนและกาหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ความ
เสี่ยงในด้านการชาระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดาเนินการให้มีมาตรการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนาเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่ม
แหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
14.6 รายจ่ายเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายจ่ายเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาดังนี้
ปี
2558
2559
2560
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จานวน (บาท)
7,099,550
1,924,674
190,805,233
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
บริษัทฯ ขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัตติ ามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

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

นายวราห์ สุจริตกุล

รองประธานกรรมการ

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

นายช่วงชัย นะวงศ์

กรรมการ

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

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ

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

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

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

นายหยาง หลิว

กรรมการ

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

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายช่วงชัย นะวงศ์

กรรมการ

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

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

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

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ผู้รับมอบอานาจ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายช่วงชัย นะวงศ์

กรรมการ

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

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

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

ผู้รับมอบอานาจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ

จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. นายวราห์ สุจริตกุล
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น





















ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
55 ปี
ปริญญาตรี - Business Administration University of Southern California, USA
ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2008
ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 13/2016
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ (มีอานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง
กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ
กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท
บริษัททั่วไป
2 บริษัท
กรรมการ บมจ.ทรู วิชั่นส์
ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้
ไม่มี







รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
53 ปี
ปริญญาโท - Business Administration University of New Hamshire, USA
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2002
ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2016

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
2. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ

จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. นายช่วงชัย นะวงศ์
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ

จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560














กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล
กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า
บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
บริษัททั่วไป
4 บริษัท
ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย
กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
ไม่มี







กรรมการผู้อานวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
56 ปี
ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2004
ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2015











ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการ (มีอานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
กรรมการ (มีอานาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
บริษัททั่วไป
2 บริษัท
กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
กรรมการผู้อานวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
100,000 หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ
จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ






















การดารงตาแหน่งอื่นๆ






จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ





ประสบการณ์ทางาน

กรรมการผู้อานวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
50 ปี
ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA
ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2004
ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ (มีอานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
บริษัททั่วไป
- บริษัท
กรรมการผู้จดั การ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
ไม่มี

กรรมการผู้อานวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
60 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ American University of Human Sciences
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2005
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008
ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2015
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2008 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ (มีอานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการ (มีอานาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้ งทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนคุ้มครองผูล้ งทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
บริษัททั่วไป
2 บริษัท
กรรมการ (มีอานาจ) บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6. Mr. ZHISHENG XU
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย
 กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 ไม่มี

 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 39 ปี
 ปริญญาโท การบัญชี Guanghua School of Business, Peking University
 ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 19/2017

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ

 บริษัททั่วไป 1 บริษัท

ประสบการณ์ทางาน

 Head of Division Finance Industrial and Commercial Bank of China

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ไม่มี

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ตาแหน่ง
 กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ
 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
 ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2004
และทักษะของการเป็น
 ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2005
กรรมการ
 ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2005
 ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 21/2015
 ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
 กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
(ลาออกเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และมีผลบังคับเมื่อ 19 มกราคม 2561)
 ผู้บัญชาการ สานักงานกาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ
 กรรมการ บจ.กรุงเทพธนาคม
 กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอตุ สาหกรรมพลาสติค
 กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ
จานวนบริษัทที่ดารง
 บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
ตาแหน่งกรรมการ
 บริษัททั่วไป
2 บริษัท
 หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
ประสบการณ์ทางาน
 ผู้บัญชาการสานักงานกาลังพล
 ผู้บัญชาการ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 รองจเรตารวจ สานักงานจเรตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
 รองผู้บัญชาการ สานักงานกาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ
 รองผู้บัญชาการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
 ผู้บังคับการ กองบังคับการตารวจตรวจคนเข้าเมือง 2
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
 3,655,614 หุ้น (ไม่เปลี่ยนแปลง)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ












กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
55 ปี
ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008
ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2009
ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2011
ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2013
ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 5/2015
กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
การดารงตาแหน่งอื่นๆ

จานวนบริษัทที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 กรรมการบริหาร สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 บริษัททั่วไป
- บริษัท
 หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
 กรรมการบริหาร สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
 กรรมการ บจ. ทรีนิตี้พลัส
 ไม่มี


















กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
68 ปี
ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต University of Wisconsin, USA
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2006
ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2010
ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 0/2014
ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 19/2015
กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติค ฟู๊ด จากัด
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บจ.พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จากัด
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท
บริษัททั่วไป
1 บริษัท
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
ไม่มี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
10. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ตาแหน่ง
 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ
 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
 ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
 รองกรรมการผู้จดั การ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
 205,185 หุ้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

11. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. นายชัยพร ธรรมพีร
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 57 ปี
 ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 รองกรรมการผู้จดั การ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
 25,029 หุ้น










กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
57 ปี
ปริญญาโท - Executive MBA Sasin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร ปรอ.2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร ปศส.4 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร วตท.19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร ปธส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้จดั การ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
12. นายชัยพร ธรรมพีร
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ไม่มี

13. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
ตาแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

14. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
ตาแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน


สัดส่วนการถือหุ้น ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

15. นางวิไล พงศ์ปรีชา
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
60 ปี
ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene Christian University,
Texas, USA

กรรมการผู้จดั การ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
ไม่มี

กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
54 ปี
ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองกรรมการผู้จดั การ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
รองกรรมการผู้จดั การ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
ไม่มี

 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 63 ปี
 ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
15. นางวิไล พงศ์ปรีชา
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 กรรมการผู้จดั การ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
 60,949 หุ้น

16. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
ตาแหน่ง
 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ
 46 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
 ปริญญาโท MBA (International Business) The George Washington University,
ประวัติการอบรม
Washington D.C, USA.
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
 ประกาศนียบัตร EDP รุ่นที่ 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
 รองกรรมการผู้จดั การ บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส จากัด
 Executive Vice President Retail Sales Department บล. ฟาร์อีสท์ จากัด
 Asset Manager, Special Asset Management บง. ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
 ไม่มี
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

17. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

 กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 54 ปี
 ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 รองกรรมการผู้จดั การ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 ผู้อานวยการอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
17. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ไม่มี

18. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
ตาแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน



สัดส่วนการถือหุ้น ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

19. นางนุสรา รุ่นเจริญ
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
53 ปี
ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองกรรมการผู้จดั การ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์โกลเบล็ก
ผู้อานวยการอาวุโส (ฝ่ายหลักทรัพย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ
ไม่มี

 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 51 ปี
 ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยสยาม

 รองกรรมการผู้จดั การ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
 ไม่มี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
20. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน
ตาแหน่ง
 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ – สถาบันต่างประเทศ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ
 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
 ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
 กรรมการผู้จดั การ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
 รองกรรมการบริหารอาวุโส บมจ. ธนชาต
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
 ไม่มี
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

21. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

22. นายโฆษิต ธรรมธาดา
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ

 กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 43 ปี
 ปริญญาโท – Ms. Finance มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 กรรมการบริหาร บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส
 ไม่มี

 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 46 ปี
 ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
22. นายโฆษิต ธรรมธาดา
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

23. นางวิมล หล่อวิจิตร
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

24. นางสาวสุพิน สุระวิชัย
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 กรรมการผู้จดั การ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
 ไม่มี






ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
57 ปี
ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร ACEP รุ่นที่ 4/2012

 ผู้อานวยการอาวุโส - Compliance ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
 Head of Compliance and Audit บล.ไทยพาณิชย์ จากัด
 ไม่มี

 ประธานเจ้าหน้าที่กากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส
 52 ปี
 ปริญญาโท - Association of Chartered Certified Accountants London School of
Accountancy

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 ไม่มี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
25. นางสาวช่อเพชร เรียมดี
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

26. นางดวงสมร ลาถเลิศสุข
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 42 ปี
 ปริญญาโท - MBA สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

 บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
 ไม่มี

 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 48 ปี
 ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้อานวยการใหญ่ Trading application manager บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
 ผูอ้ านวยการ Application Architect and PMO Manager บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 ไม่มี

27. นางสาวนฤมล อาจอานวยวิภาส
ตาแหน่ง
 กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด ส่วนงานการตลาด บมจ.
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ
 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
 ปริญญาโท- สาขาการเงิน Murray State University, Kentucky, USA
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9
และทักษะของการเป็น
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
27. นางสาวนฤมล อาจอานวยวิภาส
กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
 กรรมการผู้จดั การ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการผู้จดั การ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
 กรรมการผู้จดั การ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
 ไม่มี
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

28. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
ตาแหน่ง
 เลขานุการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรความรูส้ าหรับผู้ปฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
และทักษะของการเป็น
 ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 25/2015
กรรมการ
 ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 68/2016
 ประกาศนียบัตร BRP รุ่นที่ 19/2016
 ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที่ 34/2016
 ประกาศนียบัตร CRP รุ่นที่ 14/2016
ประสบการณ์ทางาน
 ผู้อานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
 ไม่มี
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์





บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

 *



บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุป๊

บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายจื้อเซิ่ง สวู่
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
10.นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
11.นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
12.นายชัยพร ธรรมพีร
13.นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
14.นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
15.นางวิไล พงศ์ปรีชา
16.นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
17.นายสุพัตร์ อภิรติมยั
18.นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
19.นางนุสรา รุ่นเจริญ
20.นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน
21.นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
22.นายโฆษิต ธรรมธาดา
23.นางวิมล หล่อวิจิตร
24.นางสาวช่อเพชร เรียมดี

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน

บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

บริษัท
ร่วม

บมจ.ฟินันซ่า

รายชื่อบริษัท

บริษัท
ย่อย
บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ
เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง








**


×

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15

บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุป๊

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

ชื่อ-สกุล

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน

บมจ.ฟินันซ่า

บริษัท
ร่วม

บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์

รายชื่อบริษัท

บริษัท
ย่อย
บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ
เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

25.นางสาวนฤมล อาจอานวยวิภาส
26.นางสาวสุพิน สุระวิชัย
27. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข
*นายวราห์ สุจริตกุล ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
**นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
หมายเหตุ :

 หมายถึง ประธานกรรมการ  หมายถึง กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

× หมายถึงกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ
นายช่วงชัย นะวงศ์
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
นางชุติมา วรมนตรี

บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
ชื่อ

นางสาวสุพิน สุระวิชัย

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่กากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปี 2532 - ปริญญาโท Association of Chartered Certified Accountants London School of
Accountancy

ประสบการณ์การทางาน - มกราคม 2547 – ธันวาคม 2549
- มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551

BNP Paribas Bank, Bangkok Branch
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

- มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553 AIRA Securities Company Limited
- ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560 RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
หน้าที่ความรับผิดชอบ สาหรับหัวหน้างานกากับดูแลการปฎิบัติงาน
1) กากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปโดยเคร่งครัด
2) เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
จรรยาบรรณทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ
3) จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ งและระเบียบข้อ บังคับของบริษัท ฯ
ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
4) กาหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
5) ติ ด ต่ อ และประสานงานกั บ องค์ ก ารก ากั บ ดู แ ล ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
ประวัติการออกใบออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในปี 2559 - 2560 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Direct Listing) จานวน 301 รุ่น ดังนี้

1

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
ADVA24C1608A

ADVANC

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
16 ก.พ. 59

2

DTAC24C1608A

DTAC

26 ก.พ. 59

1 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

3

INTU24C1609A

INTUCH

26 ก.พ. 59

30 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

4

JAS24C1608A

JAS

26 ก.พ. 59

1 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

5

KBAN24C1610A

KBANK

26 ก.พ. 59

1 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

6

KTB24C1701A

KTB

23 มี.ค. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

7

SCB24C1611A

SCB

23 มี.ค. 59

23 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

8

TU24C1609A

TU

23 มี.ค. 59

30 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

9

PTT24C1609A

PTT

28 มี.ค. 59

30 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

10

PTTE24C1609A

PTTEP

28 มี.ค. 59

30 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

11

PTTG24C1609A

PTTGC

28 มี.ค. 59

30 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

12

BANP24C1609A

BANPU

28 มี.ค. 59

30 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

13

ITD24C1609A

ITD

28 มี.ค. 59

30 ก.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

14

CK24C1611A

CK

28 มี.ค. 59

23 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

15

BBL24C1702A

BBL

4 เม.ย. 59

9 ก.พ. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

22 ส.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

16

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
SCC24C1704A

SCC

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
8 เม.ย. 59

17

MINT24C1610A

MINT

8 เม.ย. 59

1 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

18

CENT24C1610A

CENTEL

8 เม.ย. 59

1 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

19

AOT24C1612A

AOT

8 เม.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

20

BDMS24C1705A

BDMS

8 เม.ย. 59

15 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

21

TOP24C1610A

TOP

8 เม.ย. 59

1 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

22

BA24C1611A

BA

24 พ.ค. 59

23 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

23

BCP24C1701A

BCP

24 พ.ค. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

24

BH24C1611A

BH

24 พ.ค. 59

23 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

25

BTS24C1704A

BTS

24 พ.ค. 59

28 เม.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

26

CPF24C1611A

CPF

24 พ.ค. 59

23 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

27

CPN24C1704A

CPN

24 พ.ค. 59

28 เม.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

28

HMPR24C1701A

HMPRO

24 พ.ค. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

29

IRPC24C1701A

IRPC

24 พ.ค. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

30

IVL24C1611A

IVL

24 พ.ค. 59

23 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

31

LH24C1612A

LH

24 พ.ค. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

32

PS24C1701A

PS

24 พ.ค. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

33

SAWA24C1701A

SAWAD

24 พ.ค. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

34

TCAP24C1705A

TCAP

24 พ.ค. 59

15 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

35

TMB24C1701A

TMB

24 พ.ค. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

28 เม.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที2่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

36

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
TPIP24C1611A

TPIPL

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
24 พ.ค. 59

37

CPAL24C1702A

CPALL

16 มิ.ย. 59

9 ก.พ. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

38

SAMA24C1612A

SAMART

16 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

39

STEC24C1701A

STEC

16 มิ.ย. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

40

WHA24C1612A

WHA

16 มิ.ย. 59

8 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

41

DELT24C1612A

DELTA

16 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

42

PTG24C1612A

PTG

16 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

43

UNIQ24C1612A

UNIQ

16 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

44

QH24C1703A

QH

16 มิ.ย. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

45

SPAL24C1703A

SPALI

16 มิ.ย. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

46

EPG24C1701A

EPG

16 มิ.ย. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

47

GUNK24C1702A

GUNKUL

16 มิ.ย. 59

9 ก.พ. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

48

AAV24C1701A

AAV

23 มิ.ย. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

49

THCO24C1701A

THCOM

23 มิ.ย. 59

27 ม.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

50

SIRI24C1708A

SIRI

23 มิ.ย. 59

29 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

51

PLAN24C1612A

PLANB

23 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

52

CHG24C1612A

CHG

23 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

53

KTC24C1703A

KTC

23 มิ.ย. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

54

KCE24C1703A

KCE

23 มิ.ย. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

55

BEAU24C1612A

BEAUTY

23 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

23 พ.ย. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที3่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

56

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
STPI24C1612A

STPI

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
23 มิ.ย. 59

57

LPN24C1703A

LPN

23 มิ.ย. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

58

TTA24C1612A

TTA

23 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

59

BEM24C1704A

BEM

8 ส.ค. 59

28 เม.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

60

BLA24C1703A

BLA

8 ส.ค. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

61

GPSC24C1706A

GPSC

8 ส.ค. 59

14 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

62

MTLS24C1710A

MTLS

8 ส.ค. 59

16 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

63

KKP24C1708A

KKP

8 ส.ค. 59

29 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

64

LHBA24C1708A

LHBANK

8 ส.ค. 59

29 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

65

THAI24C1702A

THAI

8 ส.ค. 59

9 ก.พ. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

66

ADVA24C1703A

ADVANC

8 ส.ค. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

67

EGCO24C1708A

EGCO

15 ส.ค. 59

29 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

68

GLOW24C1708A

GLOW

15 ส.ค. 59

29 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

69

ROBI24C1706A

ROBINS

15 ส.ค. 59

14 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

70

TASC24C1703A

TASCO

15 ส.ค. 59

22 มี.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

71

BLAN24C1803A

BLAND

15 ส.ค. 59

21 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

72

MAJO24C1706A

MAJOR

15 ส.ค. 59

14 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

73

DTAC24C1702A

DTAC

15 ส.ค. 59

9 ก.พ. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

74

BANP24C1703A

BANPU

19 ก.ย. 59

5 เม.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

75

INTU24C1711A

INTUCH

19 ก.ย. 59

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

15 ธ.ค. 59

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที4่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

76

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
ITD24C1707A

ITD

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
19 ก.ย. 59

77

PTT24C1709A

PTT

19 ก.ย. 59

4 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

78

PTTE24C1705A

PTTEP

19 ก.ย. 59

6 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

79

PTTG24C1707A

PTTGC

19 ก.ย. 59

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

80

TU24C1709A

TU

19 ก.ย. 59

4 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

81

SAWA24C1709A

SAWAD

19 ก.ย. 59

4 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

82

CENT24C1704A

CENTEL

10 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

83

KBAN24C1704A

KBANK

10 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

84

MINT24C1704A

MINT

10 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

85

TOP24C1705A

TOP

10 ต.ค. 59

6 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

86

PTT24C1703A

PTT

10 ต.ค. 59

7 เม.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

87

BA24C1704A

BA

28 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

88

BCH24C1704A

BCH

28 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

89

BH24C1706A

BH

28 ต.ค. 59

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

90

CK24C1704A

CK

28 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

91

CPF24C1704A

CPF

28 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

92

IVL24C1704A

IVL

28 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

93

SCB24C1704A

SCB

28 ต.ค. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

94

TPIP24C1706A

TPIPL

28 ต.ค. 59

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

95

AOT24C1707A

AOT

14 พ.ย. 59

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที5่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

96

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
BEAU24C1704A

BEAUTY

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
14 พ.ย. 59

97

CHG24C1704A

CHG

14 พ.ย. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

98

DELT24C1704A

DELTA

14 พ.ย. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

99

LH24C1706A

LH

14 พ.ย. 59

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

100

PTG24C1704A

PTG

14 พ.ย. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

101

SAMA24C1705A

SAMART

14 พ.ย. 59

6 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

102

STPI24C1704A

STPI

14 พ.ย. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

103

TTA24C1704A

TTA

14 พ.ย. 59

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

104

UNIQ24C1706A

UNIQ

14 พ.ย. 59

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

105

WHA24C1705A

WHA

14 พ.ย. 59

6 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

106

AAV24C1706A

AAV

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

107

BCP24C1706A

BCP

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

108

EPG24C1706A

EPG

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

109

HMPR24C1706A

HMPRO

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

110

IRPC24C1706A

IRPC

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

111

KTB24C1706A

KTB

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

112

PTTG24C1706A

PTTGC

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

113

SAWA24C1706A

SAWAD

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

114

STEC24C1706A

STEC

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

115

THCO24C1706A

THCOM

16 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

8 พ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที6่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

116

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
TMB24C1706A

TMB

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
16 ม.ค. 60

117

BBL24C1707A

BBL

19 ม.ค. 60

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

118

CPAL24C1706A

CPALL

19 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

119

DTAC24C1705A

DTAC

19 ม.ค. 60

6 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

120

GUNK24C1707A

GUNKUL

19 ม.ค. 60

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

121

THAI24C1705A

THAI

19 ม.ค. 60

6 มิ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

122

ADVA24C1706A

ADVANC

19 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

123

TASC24C1706A

TASCO

19 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

124

KCE24C1706A

KCE

19 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

125

MTLS24C1706A

MTLS

19 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

126

LPN24C1706A

LPN

19 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

127

KTC24C1706A

KTC

19 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

128

AP24C1708A

AP

24 ม.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

129

CBG24C1707A

CBG

24 ม.ค. 60

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

130

CKP24C1708A

CKP

24 ม.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

131

GLOB24C1707A

GLOBAL

24 ม.ค. 60

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

132

PSH24C1710A

PSH

24 ม.ค. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

133

S24C1711A

S

24 ม.ค. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

134

SPRC24C1708A

SPRC

24 ม.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

135

TISC24C1709A

TISCO

24 ม.ค. 60

5 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที7่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

136

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
TKN24C1706A

TKN

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
24 ม.ค. 60

137

VGI24C1706A

VGI

24 ม.ค. 60

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

138

VIBH24C1709A

VIBHA

24 ม.ค. 60

5 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

139

BA24C1709A

BA

13 มี.ค. 60

5 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

140

BANP24C1708A

BANPU

13 มี.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

141

BEM24C1708A

BEM

13 มี.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

142

BLA24C1708A

BLA

13 มี.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

143

CENT24C1708A

CENTEL

13 มี.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

144

MINT24C1707A

MINT

13 มี.ค. 60

4 ส.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

145

PTT24C1708A

PTT

13 มี.ค. 60

6 ก.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

146

QH24C1711A

QH

13 มี.ค. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

147

SPAL24C1709A

SPALI

13 มี.ค. 60

5 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

148

STPI24C1709A

STPI

10 เม.ย. 60

5 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

149

BCH24C1710A

BCH

24 เม.ย. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

150

BDMS24C1711A

BDMS

24 เม.ย. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

151

BEAU24C1709A

BEAUTY

24 เม.ย. 60

5 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

152

BTS24C1712A

BTS

24 เม.ย. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

153

CHG24C1711A

CHG

24 เม.ย. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

154

CK24C1711A

CK

24 เม.ย. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

155

CPF24C1710A

CPF

24 เม.ย. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

6 ก.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที8่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

156

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
CPN24C1711A

CPN

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
24 เม.ย. 60

157

DELT24C1710A

DELTA

24 เม.ย. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

158

IVL24C1709A

IVL

24 เม.ย. 60

5 ต.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

159

KBAN24C1802A

KBANK

24 เม.ย. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

160

PTG24C1710A

PTG

24 เม.ย. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

161

SCB24C1802A

SCB

24 เม.ย. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

162

SCC24C1712A

SCC

24 เม.ย. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

163

TCAP24C1710A

TCAP

24 เม.ย. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

164

AAV24C1712A

AAV

15 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

165

BIG24C1712A

BIG

15 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

166

CBG24C1711A

CBG

15 พ.ค. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

167

GPSC24C1801A

GPSC

15 พ.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

168

ITD24C1801A

ITD

15 พ.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

169

KCE24C1710A

KCE

15 พ.ค. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

170

ROBI24C1711A

ROBINS

15 พ.ค. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

171

STEC24C1712A

STEC

15 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

172

THAI24C1710A

THAI

15 พ.ค. 60

6 พ.ย. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

173

TKN24C1711A

TKN

15 พ.ค. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

174

TTCL24C1711A

TTCL

15 พ.ค. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

175

WHA24C1711A

WHA

15 พ.ค. 60

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

7 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที9่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

176

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
BCP24C1712A

BCP

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
22 พ.ค. 60

177

BH24C1803A

BH

22 พ.ค. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

178

DTAC24C1712A

DTAC

22 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

179

GUNK24C1801A

GUNKUL

22 พ.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

180

LPN24C1801A

LPN

22 พ.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

181

MAJO24C1801A

MAJOR

22 พ.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

182

PTTE24C1712A

PTTEP

22 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

183

THCO24C1712A

THCOM

22 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

184

TMB24C1712A

TMB

22 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

185

TOP24C1801A

TOP

22 พ.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

186

UNIQ24C1712A

UNIQ

22 พ.ค. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

187

ADVA24C1801A

ADVANC

12 มิ.ย. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

188

CPAL24C1801A

CPALL

12 มิ.ย. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

189

AOT24C1804A

AOT

12 มิ.ย. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

190

KTB24C1802A

KTB

12 มิ.ย. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

191

TPIP24C1802A

TPIPL

12 มิ.ย. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

192

HMPR24C1804A

HMPRO

12 มิ.ย. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

193

SAWA24C1801A

SAWAD

12 มิ.ย. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

194

LH24C1806A

LH

12 มิ.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

195

GLOB24C1801A

GLOBAL

12 มิ.ย. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 0

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

196

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
VGI24C1801A

VGI

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
12 มิ.ย. 60

197

GLOW24C1802A

GLOW

12 มิ.ย. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

198

SUPE24C1712A

SUPER

12 มิ.ย. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

199

CENT24C1803A

CENTEL

19 มิ.ย. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

200

EPG24C1802A

EPG

19 มิ.ย. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

201

KTC24C1804A

KTC

19 มิ.ย. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

202

MTLS24C1712A

MTLS

19 มิ.ย. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

203

TASC24C1712A

TASCO

19 มิ.ย. 60

21 ธ.ค. 60

ครบกาหนดอายุแล้ว

204

VIBH24C1805A

VIBHA

19 มิ.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

205

IRPC24C1808A

IRPC

22 มิ.ย. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

207

BA24C1804A

BA

17 ก.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

208

BANP24C1802A

BANPU

17 ก.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

209

BBL24C1802A

BBL

17 ก.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

210

BCPG24C1804A

BCPG

17 ก.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

211

BJC24C1802A

BJC

17 ก.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

212

BPP24C1803A

BPP

17 ก.ค. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

213

EA24C1801A

EA

17 ก.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

214

GFPT24C1801A

GFPT

17 ก.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

215

MEGA24C1801A

MEGA

17 ก.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

216

MINT24C1802A

MINT

17 ก.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

217

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
PTL24C1801A

PTL

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
17 ก.ค. 60

218

PTTG24C1803A

PTTGC

17 ก.ค. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

219

AP24C1805A

AP

24 ก.ค. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

220

BDMS24C1805A

BDMS

24 ก.ค. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

221

BEM24C1804A

BEM

24 ก.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

222

BLA24C1804A

BLA

24 ก.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

223

CKP24C1804A

CKP

24 ก.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

224

EGCO24C1808A

EGCO

24 ก.ค. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

225

KKP24C1801A

KKP

24 ก.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

226

PTT24C1804A

PTT

24 ก.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

227

SIRI24C1801A

SIRI

24 ก.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

228

SPRC24C1803A

SPRC

24 ก.ค. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

229

STPI24C1802A

STPI

24 ก.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

230

AMAT24C1802A

AMATA

31 ก.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

231

BEC24C1801A

BEC

31 ก.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

232

COM724C1801A

COM7

31 ก.ค. 60

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

233

TVO24C1804A

TVO

31 ก.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

234

BEAU24C1802A

BEAUTY

29 ส.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

235

BIG24C1803A

BIG

29 ส.ค. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

236

DELT24C1805A

DELTA

29 ส.ค. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

6 ก.พ. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

237

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
IVL24C1802A

IVL

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
29 ส.ค. 60

238

KCE24C1802A

KCE

29 ส.ค. 60

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

239

PTG24C1803A

PTG

29 ส.ค. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

240

ROBI24C1803A

ROBINS

29 ส.ค. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

241

THCO24C1805A

THCOM

29 ส.ค. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

242

TISC24C1806A

TISCO

29 ส.ค. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

243

TTA24C1804A

TTA

29 ส.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

244

TU24C1808A

TU

29 ส.ค. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

245

WORK24C1805A

WORK

8 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

246

BCH24C1805A

BCH

20 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

247

MTLS24C1803A

MTLS

20 ก.ย. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

248

PTTE24C1805A

PTTEP

20 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

249

SCB24C1806A

SCB

20 ก.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

250

SCC24C1806A

SCC

20 ก.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

251

SPAL24C1808A

SPALI

20 ก.ย. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

252

THAI24C1803A

THAI

20 ก.ย. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

253

TKN24C1803A

TKN

20 ก.ย. 60

5 เม.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

254

BH24C1806A

BH

27 ก.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

255

CPF24C1805A

CPF

27 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

256

CPN24C1806A

CPN

27 ก.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

7 มี.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

257

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
DTAC24C1804A

DTAC

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
27 ก.ย. 60

258

IRPC24C1805A

IRPC

27 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

259

ROBI24C1805A

ROBINS

27 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

260

SUPE24C1804A

SUPER

27 ก.ย. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

261

TOP24C1805A

TOP

27 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

262

WHA24C1805A

WHA

27 ก.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

263

AAV24C1807A

AAV

30 ต.ค. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

264

BCP24C1808A

BCP

30 ต.ค. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

265

BCPG24C1806A

BCPG

30 ต.ค. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

266

BEC24C1804A

BEC

30 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

267

CBG24C1804A

CBG

30 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

268

CK24C1806A

CK

30 ต.ค. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

269

EPG24C1807A

EPG

30 ต.ค. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

270

INTU24C1807A

INTUCH

30 ต.ค. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

271

MALE24C1804A

MALEE

30 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

272

SAWA24C1804A

SAWAD

30 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

273

STEC24C1804A

STEC

30 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

274

STPI24C1804A

STPI

30 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

275

TASC24C1804A

TASCO

30 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

276

TCAP24C1807A

TCAP

30 ต.ค. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

277

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
TOP24C1806A

TOP

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
30 ต.ค. 60

278

PTTE24P1804A

PTTEP

31 ต.ค. 60

7 พ.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

279

AMAT24C1805A

AMATA

10 พ.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

280

AOT24C1806A

AOT

10 พ.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

281

GPSC24C1807A

GPSC

10 พ.ย. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

282

GUNK24C1807A

GUNKUL

10 พ.ย. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

283

ITD24C1807A

ITD

10 พ.ย. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

284

KBAN24C1806A

KBANK

10 พ.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

285

PTG24C1805A

PTG

10 พ.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

286

PTT24C1806A

PTT

10 พ.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

287

BTS24C1808A

BTS

27 พ.ย. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

288

CHG24C1808A

CHG

27 พ.ย. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

289

GLOB24C1805A

GLOBAL

27 พ.ย. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

290

LPN24C1808A

LPN

27 พ.ย. 60

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

291

PTL24C1806A

PTL

27 พ.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

292

TMB24C1809A

TMB

27 พ.ย. 60

4 ต.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

293

UNIQ24C1806A

UNIQ

27 พ.ย. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

294

WHA24C1807A

WHA

27 พ.ย. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

295

ADVA24C1810A

ADVANC

4 ธ.ค. 60

6 พ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

296

COM724C1806A

COM7

4 ธ.ค. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

297

ชื่อของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
CPAL24C1808A

CPALL

วันที่ทาการซื้อ
ขายวันแรก
4 ธ.ค. 60

298

EA24C1805A

EA

4 ธ.ค. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

299

GFPT24C1806A

GFPT

4 ธ.ค. 60

5 ก.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

300

KKP24C1807A

KKP

4 ธ.ค. 60

6 ส.ค. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

301

MEGA24C1805A

MEGA

4 ธ.ค. 60

6 มิ.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดอายุ

สถานะ

6 ก.ย. 61

ยังไม่ครบกาหนดอายุ

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
รายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) จานวน 93 บริษัท สาหรับใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทฯ ที่ออกในปี 2559 - 2560
ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

1

AAV

2

ชื่อเต็มบริษัท

เว็บไซท์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)

http://www.aavplc.com/

ADVANC

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

http://investor.ais.co.th/

3

AMATA

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

http://www.amata.com

4

AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

http://www.airportthai.co.th/

5

AP

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

http://www.apthai.com

6

BA

บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

http://www.bangkokair.com/

7

BANPU

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

http://www.banpu.com/

8

BBL

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

http://www.bangkokbank.com/

9

BCH

บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน)

http://www.bangkokchainhospital.com/

10

BCP

บริษัทบางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

http://www.bangchak.co.th/

11

BCPG

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

http://www.bcpggroup.com

12

BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด(มหาชน)

http://www.bangkokhospital.com/

13

BEAUTY

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)

http://www.beautycommunity.co.th/

14

BEC

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)

http://www.becworld.com

15

BEM

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

http://www.bemplc.co.th/

16

BH

บริษัทโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

http://www.bumrungrad.com/

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

ชื่อเต็มบริษัท

17

BIG

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

http://www.bigcamera.co.th

18

BJC

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

http://www.bjc.co.th

19

BLA

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

http://www.bangkoklife.com/

20

BPP

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

http://www.banpupower.com

21

BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

http://www.btsgroup.co.th/

22

CBG

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

http://www.carabaogroup.com

23

CENTEL

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

http://www.centarahotelsresorts.com/

24

CHG

บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

http://www.chularat.com/

25

CK

บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

http://www.ch-karnchang.co.th/

26

CKP

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

http:// www.ckpower.co.th

27

COM7

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

http:// www.comseven.com

28

CPALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

http://www.cpall.co.th/

29

CPF

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

http://www.cpfworldwide.com/

30

CPN

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

http://www.cpn.co.th/

31

DELTA

บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

http://www.deltathailand.com/

32

DTAC

บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จากัด (มหาชน)

http://www.dtac.co.th/

33

EA

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

http://www.energyabsolute.co.th

34

EGCO

บริษัทผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

http://www.egco.com/

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เว็บไซท์

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

ชื่อเต็มบริษัท

35

EPG

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

http://www.epg.co.th/

36

GFPT

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

http:// www.gfpt.co.th

37

GLOBAL

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

http://www.globalhouse.co.th

38

GLOW

บริษัทโกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

http://www.glow.co.th/

39

GPSC

บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

http://www.gpscgroup.com/

40

GUNKUL

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

http://www.gunkul.com/

41

HMPRO

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

http://www.homepro.co.th/

42

INTUCH

บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

http://www.intouchcompany.com/

43

IRPC

บริษัทไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

http://www.irpc.co.th/

44

ITD

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)

http://www.itd.co.th/

45

IVL

บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

http://www.indoramaventures.com/

46

KBANK

ธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน)

http://www.kasikornbank.com/

47

KCE

บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

http://www.kcethai.in.th/

48

KKP

ธนาคารเกียรตินาคินจากัด (มหาชน)

http://kiatnakin.co.th/

49

KTB

ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน)

http://www.ktb.co.th/

50

KTC

บริษัทบัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

http://www.ktc.co.th/

51

LH

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จากัด (มหาชน)

http://www.lh.co.th/

52

LPN

บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

http://www.lpn.co.th/

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เว็บไซท์

เอกสารแนบ 5 หน้าที1่ 9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

ชื่อเต็มบริษัท

53

MAJOR

บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

http://www.majorcineplex.com/

54

MALEE

บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

http://www.malee.co.th

55

MEGA

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)

http:// www.megawecare.com

56

MINT

บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

http://www.minorinternational.com/

57

MTLS

บริษัทเมืองไทย ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

http://www.muangthaileasing.co.th/

58

PSH

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

http://www.psh.co.th

59

PTG

บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

http://www.ptgenergy.co.th/

60

PTL

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

http:// www.polyplexthailand.com

61

PTT

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/

62

PTTEP

บริษัทปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

http://www.pttep.com/

63

PTTGC

บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

http://www.pttgcgroup.com/

64

QH

บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

http://www.qh.co.th/

65

ROBINS

บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)

http://robins.listedcompany.com/

66

S

บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)

http://www.singhaestate.co.th

67

SAWAD

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

http://www.meebaanmeerod.com/

68

SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)

http://www.scb.co.th/

69

SCC

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)

http://www.scg.co.th/

70

SIRI

บริษัทแสนสิริ จากัด (มหาชน)

http://www.sansiri.com/

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เว็บไซท์

เอกสารแนบ 5 หน้าที2่ 0

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

ชื่อเต็มบริษัท

71

SPALI

บริษัทศุภาลัย จากัด (มหาชน)

http://www.supalai.com/

72

SPRC

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

http://www.sprc.co.th

73

STEC

บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด(มหาชน)

http://www.stecon.co.th/

74

STPI

บริษัทเอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)

http://www.stpi.co.th/

75

SUPER

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จากัด (มหาชน)

http:// www.superblockthailand.com

76

TASCO

บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)

http://www.tipcoasphalt.com/

77

TCAP

บริษัททุนธนชาต จากัด (มหาชน)

http://www.thanachart.co.th/

78

THAI

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

http://www.thaiairways.com/

79

THCOM

บริษัทไทยคม จากัด (มหาชน)

http://www.thaicom.net/

80

TISCO

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

http://www.tisco.co.th

81

TKN

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)

http:// www.taokaenoi.co.th

82

TMB

ธนาคารทหารไทยจากัด (มหาชน)

http://www.tmbbank.com/

83

TOP

บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

http://www.thaioilgroup.com/

84

TPIPL

บริษัททีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

http://www.tpipolene.co.th/

85

TTA

บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จากัด (มหาชน)

http://www.thoresen.com/

86

TTCL

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

http:// www.ttcl.com

87

TU

บริษัทไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

http://www.thaiuniongroup.com/

88

TVO

บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

http:// www.tvothai.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เว็บไซท์

เอกสารแนบ 5 หน้าที2่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ลาดับ

หุ้นอ้างอิง

ชื่อเต็มบริษัท

89

UNIQ

บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)

http://www.unique.co.th/

90

VGI

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

http:// www.vgi.co.th

91

VIBHA

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

http://www.vibhavadi.com

92

WHA

บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

http://www.wha.co.th/

93

WORK

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

http://www.workpoint.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

เว็บไซท์

เอกสารแนบ 5 หน้าที2่ 2

