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สารสนเทศตามบัญชี (2) 
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
 
 

“รายการน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการซื้อหุ้นสามัญ 
ของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (“SBITO”)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2558 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี  21  ตุลาคม  2558   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  2 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงในการซื้อหุน้ 

            
 
      วันท่ี  10  กันยายน  2558 

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ตามที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FSS”) 
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด (“SBITO”) จํานวน 1,000,001 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.85 ของหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ SBITO ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของ SBITO หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 100,000,100 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินัน
ซ่า จํากัด (“FSL”) (ต่อไปจะเรียกว่า “รายการ”) 
 ทั้งนี้ การเข้าทํารายการดังกล่าว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ 
ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์  อีกทั้ง รายการดังกล่าวยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  ดังนั้น บริษัทจึ งต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) และเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”)  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ 
เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ  เลขที่ 1  อาคารฟอร์จูนทาวน์  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว มีรายละเอียดการเข้าทํารายการ ดังนี ้

1. สารสนเทศตามบัญชี (1) 

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
บริษัทจะซื้อหุ้นของ SBITO ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้อนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว  และ FSL (“ผู้ขาย”) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของสัญญาจะซื้อจะขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งคาดว่าจะแล้วไม่เกินวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 
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2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท 
ผู้ซื้อ:    บริษัท 
ผู้ขาย:    บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด (“FSL”) 
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน: เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

กัน 

3) ลักษณะของรายการ 

3.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
หลักทรัพย์ที่จะท าการซ้ือ หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จํากัด 

ผู้ถือหุ้นที่จะขาย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด (“FSL”) 
ผู้ซื้อ บริษัท 
มูลค่าหุ้นที่จ่าย มูลค่ารวมที่คาดว่าจะจ่าย คือ ไม่เกินกว่า 100,000,100 บาท 
จ านวนหุ้นที่ซ้ือ 1,000,001 หุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ ข าย
ค านวณจากจ านวนหุ้ นที่ จ ด
ทะเบียนช าระแล้วทั้งหมด 

13.85% 

วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 

ซึ่งเหตุผลและความจําเป็นในการเข้าซื้อหุ้น SBITO จาก FSL คือ เป็นการซื้อหุ้นตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเดิมที่ได้ทําสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทมี
ความสัมพันธ์อันดีทางการค้า โดยรายการดังกล่าวไม่ต้องมีการทํารายการโดยใช้สิ่งตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Non-
Cash Transaction) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท 

โดยรายละเอียดการประกอบกิจการของ SBITO และที่มาของรายการ มีดังนี้ 
3.1.1) SBITO เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2557 ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท และ 

SBI Group ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นโดยมีบริษัทในเครืออย่าง SBI 
Securities ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนําที่มีความชํานาญในการให้บริการแก่นักลงทุนแบบออนไลน์ โดย
สามารถพิจารณาได้จากสัดส่วนทางการตลาด และจํานวนบัญชีลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวที่เป็นอันดับ 
1 ของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท กับ SBI Group เพื่อจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นการให้บริการ
แบบออนไลน์อย่างแท้จริงแก่นักลงทุน  โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา SBITO ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง และคาดการณ์ว่า จะสามารถเปิดดําเนินธุรกิจอย่างเป็น
ทางการได้ภายในเดือนตุลาคม  2558 

จากที่กล่าวข้างต้น SBITO ได้จัดตั้งขึ้นใหม่โดยการร่วมทุนของ บริษัท และ SBI Group ซึ่งตกลงร่วม
ทุนในสัดส่วนการถือหุ้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งบริษัทเล็งเห็นแล้วว่า การร่วมทุนในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก SBI Securities ประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ  มีชื่อเสียง และมี
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่เน้นการให้บริการแบบออนไลน์ และ บริษัทเองซึ่งมีคณะผู้บริหารที่
มีความชํานาญและประสบการณ์ในตลาดทุนไทยมากกว่า 25 ปี  แต่อย่างไรก็ดี โครงสร้างกรรมการของ SBITO 
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จะมีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามจากทางฝ่ัง SBI Group เป็นหลัก และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SBITO เป็น
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก SBI Group คือ นายเมกุมุ  โมโตฮิสะ จะเป็นผู้บริหารหลัก  แต่อย่างไรก็ตาม การลงมติให้
ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญให้ต้องลงมติเห็นชอบทั้งสองฝ่าย  สําหรับการบันทึกบัญชีของบริษัทในการลงทุน
ใน SBITO นั้น บริษัทใช้วิธีบันทึกบัญชีในแบบกิจการร่วมค้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 
เรื่องการร่วมงาน ซึ่งข้อดีของการเป็นกิจการร่วมค้าคือ บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมค้า
ตามสัดส่วนที่ลงทุนเท่านั้น   

3.1.2) SBITO ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับ FSL เพื่อขอซื้อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเลขที่ 33 และสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“TFEX”) 
มูลค่า 180,000,000 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านบาท)   

3.1.3) SBITO อยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อออกหุ้นสามัญและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น
เดิมจํานวน 2,222,222 หุ้น (สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองห้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท (หนึ่งร้อยบาท) ในราคา 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 222,222,200 บาท (สองร้อยยี่สิบ
สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาท)  แต่อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีนโยบายจะจ่ายเงินสด เพื่อลงทุนใน
หุ้นของ SBITO เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะรักษาระดับสภาพคล่องของบริษัทไว้เพื่อรองรับสถานการณ์
อันไม่แน่นอนทางสภาวะตลาดและเพื่อการลงทุนอื่นในอนาคต  ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
8/2558 จึงมีมติอนุมัติการสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO ให้กับ FSL 

3.1.4) เงื่อนไขบังคับก่อนที่ FSL จะได้รับโอนสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ในจํานวนไม่เกิน 
100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยล้านบาท) จากบริษัท คือ FSL จําเป็นจะต้องเข้าซือ้หุ้นเดิมของ SBITO อย่างน้อย 1 
หุ้น (หนึ่งหุ้น) ก่อน ซึ่ง FSL ได้เจรจากับผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่งแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวยินยอมขายหุ้นจํานวน 1 
หุ้น (หน่ึงหุ้น) ให้กับ FSL  ดังนั้น จํานวนหุ้นทั้งหมดที่ FSL จะถือใน SBITO ทั้งส้ินคือ 1,000,001 หุ้น (หนึ่งล้าน
หน่ึงหุ้น)  แต่อย่างไรก็ดี  FSL ไม่มีความประสงค์จะถือหุ้นโดยตรงใน SBITO เนื่องจากปัจจุบัน FSL ก็ถือว่าเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เหมือนกัน จึงมิได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ 
FSL แต่อย่างใด  กอรปกับบริษัทก็ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ประมาณร้อยละ 31.15  จึงถือว่า 
โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นโครงสร้างที่ซ้อนทับสําหรับ FSL  อย่างไรก็ดี ตามความที่แจ้งไว้ข้างต้นถึงที่มา
และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง SBITO ขึ้นนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีที่ทางบริษัทมีกับ SBI Group 
ประเทศญี่ปุ่น  บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะกลับไปรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเดิม  โดยสนใจที่จะ
ชําระราคาค่าหุ้นโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ FSS 

3.1.5) ในการชําระราคาค่าหุ้นสามัญของ SBITO ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหุ้นที่ FSL จะจําหน่ายให้จํานวน 
1,000,001 หุ้นนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ราคา 3.19 บาท 
โดยคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ FSS ย้อนหลัง 15 วันทําการ (29 กรกฎาคม ‟ 20 สิงหาคม 2558) 
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 
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3.2) รายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการของ SBITO ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 
ล าดับที ่ รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 

1. บริษัท เอสบีไอ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากัด  55.00000% 
2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 44.99994% 

    

ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ 
1. นายวราห์  สุจริตกุล 
2. นายมาโกโตะ  มิยาซาก ิ
3. นายเมกุมุ  โมโตฮิสะ 
4. นายอิชิโร  โซ 
5. นางพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ 
6. พลตํารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ 
7. นายวิญญู  ไชยวรรณ 

 รายการดังกล่าวถอืเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  เมื่อคํานวณขนาดรายการ
โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 จะได้ขนาดรายการ ดังนี้ 

- เกณฑ์ได้มาหรือจําหน่ายไป  ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.70 (เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัท
จดทะเบียนออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์) ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป 

- เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.68 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัท 

จากผลการคํานวณขนาดรายการข้างต้น เข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
และต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่รายการได้มาดงักล่าว  โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2558 ที่ผ่านมาได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมแนจเม้นท์ 
จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปและ
หลักเกณฑ์รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

3.3) การค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทียบ 
การคํานวณรายการตามเกณฑ์คํานวณเปรียบเทียบ 

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ มูลค่า 
(ร้อยละ) 

1. มูลค่าของสินทรัพย ์(NTA)  
= 

 

% การถือหุ้น  x  NTA ของบรษิัทท่ีทํารายการ x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 
 

2.86% 

2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติหลังหัก
ภาษี (4 ไตรมาสล่าสุด) 
 

 
= 

 

% การถือหุ้น  x  กําไรสุทธิของบริษัทท่ีทํารายการ x 100 

กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบยีน 
 

N/A 
(SBITO 
ขาดทุน) 

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  
= 

 

จํานวนเงินท่ีจ่าย x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

2.01% 
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เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ มูลค่า 
(ร้อยละ) 

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บรษิัทจดทะเบียนออก 
เพื่อเป็นการตอบแทนการได้สินทรัพย์มา 

 
= 

 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพื่อชําระสินทรพัย์ x 100 

จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 
 

5.70% 

หมายเหตุ: 1) เกณฑ์ได้มาหรือจําหน่ายไปขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.70 (เกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน) โดยจํานวนหุ้นที่ออกเพื่อชําระสินทรัพย์ เท่ากับ 31,347,993 หุ้น (สามสิบเอ็ด
ล้านสามแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) ส่วนจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วของ
บริษัท เท่ากับ 550,055,032 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสามสิบสองหุ้น) 

 ดังนั้น มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้สินทรัพย์มา เท่ากับ 
31,347,993 x 100 / 550,055,032 เท่ากับ 5.70%  

 2)  เกณฑ์รายการท่ีเกี่ยวโยงกันขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.68 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัท  โดยขนาดรายการที่เกี่ยวโยงมา
จากรายการซื้อหุ้น SBITO มูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท  ส่วนสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
งบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 2,138,419,670 บาท  ดังนั้น ขนาด
รายการเกี่ยวโยงเท่ากับ 100,000,100 บาท/ 2,138,419,670 บาท เท่ากับ 4.68% 

3.4) บุคคลที่เกี่ยวโยง 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 

4) รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา 
(1) ลักษณะทรัพย์สิน: หุ้นสามัญของ SBITO 
(2) จํานวนหุ้น:  1,000,001 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.85 ของหุ้นสามัญ 

ที่ออกและเรียกชําระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 
(3) ข้อมูลของ SBITO มีดังนี้ 

ข้อมูลเบื้องต้น: 
ที่อยู ่ 1768  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31  ถนนเพชรบุรีตดั

ใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

ด าเนนิธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย ์

กรรมการ 1. นายวราห์  สุจริตกุล 

2. นายมาโกโตะ  มิยาซาก ิ

3. นายเมกุมุ  โมโตฮิสะ 

4. นายอิชิโร  โซ 

5. นางพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ 

6. พลตํารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ 

7. นายวิญญู  ไชยวรรณ 
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ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 500 ล้านบาท มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

สินทรัพย์รวม ณ 31 มี.ค. 58 519,721,864 บาท 

หนี้สนิรวม ณ 31 มี.ค. 58 29,593,043 บาท 

ส่วนผู้ถือหุ้น ณ 31 มี.ค. 58 490,128,821 บาท 

ลักษณะประกอบธุรกิจ: 
SBITO ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 9 

เมษายน 2558  โดยมีใบอนุญาต 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  การค้า
หลักทรัพย์  การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ทว่า SBITO อยู่ระหว่างการเข้าทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับ FSL เพื่อขอซื้อ
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขที่ 33 และสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“TFEX”) มูลค่า 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบ
ล้านบาท)  และคาดการณ์ว่า จะสามารถเปิดดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นทางการได้ภายในเดอืนตุลาคม  
2558  ดังนั้น ณ 31  มีนาคม  2558 และ 30  มิถุนายน  2558  SBITO จึงมีรายได้จากกําไรจาก
เงินลงทุนและดอกเบี้ยเป็นรายได้หลัก จํานวน 2.50 ล้านบาท และ 2.15 ล้านบาท ตามลําดับ  
ข้อมูลทางการเงิน: 

หน่วย: ล้านบาท 
ส าหรับงวดสิน้สุดวนัที ่

 
รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 
31 มี.ค. 58 

ยังมิได้ผ่านการตรวจสอบ 
งวด 3 เดือนแรกปี 2558        

ณ 30 มิ.ย. 58 

สินทรัพย์รวม 519.72 491.38 

หน้ีสินรวม 29.59 9.91 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว 500.00 500.00 

กําไร/ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (9.87) (18.53) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 490.13 481.47 

รายได้รวม 2.50 2.15 

ค่าใช้จ่ายรวม 12.37 10.81 

กําไรสุทธ ิ (9.87) (8.66) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.97 1.73 

มูลค่าต่อหุ้นทางบัญชี (บาท) 98.03 96.29 
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สัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO: 
โครงสร้างการถือหุ้น ณ ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการถือหุ้นหลังจากวันเพิ่มทุนของ SBITO โดยที่บริษัทสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ให้กับ FSL จะเป็นดังนี ้
 
 
 
 

   
 
โครงสร้างการถือหุ้นหลังจากเข้าทํารายการซื้อหุ้น SBITO จาก FSL จะเป็นดังนี ้
 
 
 

 

    
5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และแหล่งที่มาของเงินทุน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หุ้นสามัญประมาณร้อยละ 13.85 ของ SBITO 

แหล่งที่มาของเงินทนุที่ใช้การท า

รายการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะ PP ให้แก่ 

FSL 

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 
หุ้นสามัญของ SBITO จํานวน 1,000,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  รวมเป็นมูลค่า 

100,000,100 บาท  โดยชําระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ตามราคาตลาดโดยคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น้ําหนักของ FSS ย้อนหลัง 15 วันทําการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท 

SBI Financial Service 
Co., Ltd. 

 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

44.99994% 55.00% 0.00006% 

 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

55.00% 0.00002% 31.15381% 13.84617% 

SBI Financial Service 
Co., Ltd. 

SBI Financial Service 
Co., Ltd. 

 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

44.99997% 55.00% 0.00002% 
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7) เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าสิ่งตอบแทน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนจะเป็นไปตามมูลค่าเงินลงทุนของ FSL ใน SBITO โดยใช้

มูลค่าหุ้นตามราคาที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น สําหรับการซื้อหุ้น 1,000,001 หุ้น  รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 
100,000,100 บาท 

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท 
บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการทํารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ SBITO ดังนี ้
(1) บริษัทสามารถกลับไปรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเดิมที่ได้ทําสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม 

SBI ประเทศญี่ปุ่นซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีทางการค้าต่อกันตั้งแต่การร่วมทุนกันในประเทศ
กัมพูชา 

(2) รักษาสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและศักยภาพในการทํากําไรของบรษิัท 

9) ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเป็นการตอบแทน 
บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 31,347,993 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.39 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแล้วภายหลังจากการเพิ่มทุนของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท  ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท  
รวมเป็นเงิน 100,000,097.67 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของ SBITO จํานวน 1,000,001 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ SBITO จาก FSL 

10) เงื่อนไขการอนุมัติเข้าท ารายการ 
บริษัทมีหน้าที่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสียก่อนเข้าทํารายการ  โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 8 กันยายน 2558  ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดโดยบริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

รายชื่อ ความสัมพนัธ ์ จ านวนหุ้น 
จ านวนสทิธิ
ออกเสียง 

สัดส่วน 
(%) 

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จาํกดั ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 138,921,985 138,921,985 25.26 

2. พลตํารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท และผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

3,655,614 3,655,614 0.66 

รวม  142,577,599 142,577,599 25.92 

11) ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ 
1. นายวราห์  สุจริตกุล  เป็นกรรมการบริษัท  กรรมการ FSL  และกรรมการ SBITO 
2. พลตํารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท  และกรรมการ SBITO 
3. นางพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ  เป็นกรรมการบริษัท  และกรรมการ SBITO 
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ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จึงถือเป็นการเข้าทํารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และเข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

12) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 วันที่  21  สิงหาคม  2558  เพื่อพิจารณาการเข้า

ทํารายการดังกล่าว  กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 11. ไม่ได้เข้าร่วมที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระดังกล่าว 

13) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทํารายการ) ได้พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบการเข้าทํารายการดังกล่าว  เนื่องจากเป็นการทํารายการที่ไม่ต้องใช้ส่ิงตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Non-
Cash Transaction) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท และยังทําให้บริษัทยังคงการร่วมมือกับกลุ่ม 
SBI ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ด้านบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์ และเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่มีชื่อเสียง
ชั้นนําของประเทศญี่ปุ่น จะช่วยเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์อื่นได้ในอนาคต 

14) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมี
ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

2. ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ 
 ข้าพเจ้า นายช่วงชัย  นะวงศ์ และนางพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ ในฐานะกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทได้สอบ
ทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้บุคคลอื่นสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสําคัญ 

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ 
 1) การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัท 
 -ไม่มี- 
 2) คํายินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินให้เผยแพร่ความเห็น 
 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่ความเห็น 
 3) วันท่ีให้ความเห็น 
 วันท่ี  15  กันยายน  2558 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท  บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 1) ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 
ประเภท ได้แก่  การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์  การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  การจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  อีกทั้ง บริษัทยังเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 24 
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นอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  ธุรกิจซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้ง ยังมีบริการเป็นตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent Service) 
และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตรา
สารหนี้ไทย  
 บริษัทมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่  999/9  อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  และ 25 
ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  มีสํานักงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back 
office) ตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 และ 31  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และมีสํานักงานสาขา ได้แก่ สํานักงานอัลม่าลิงค์  สํานักงานอัมรินทร์  สาขา
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1  สาขาบางกะปิ  สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์  สาขาบางนา  สาขาสินธร 1 -3  สาขาลาดพร้าว  
สาขาประชาชื่น  สาขาไทยซัมมิท  สาขารัตนาธิเบศร์  สาขารังสิต  สาขาอับดุลราฮิม  สาขาขอนแก่น 1 สาขา
ขอนแก่น 3  สาขาหาดใหญ่ 1-3  สาขาเชียงใหม่ 1-3  สาขาสุราษฎร์ธานี  สาขานครปฐม  สาขาแม่สาย  
สํานักงานสาขาออนไลน์ภูเก็ต  สาขาตรัง  สาขาสมุทรสาคร  สาขากระบี่  สาขาปัตตานี  สาขาเชียงราย  สาขา
อุดรธานี สาขานครราชสีมา  และสาขาศรีราชา 
 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด (“FSSIA” หรือ “บริษัทย่อย”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 3 ล้านบาท (ชําระเต็มมูลค่าแล้ว) ตั้งอยู่ที่  990  อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12  ถนน
พระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบัน FSSIA มีทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด  FSSIA ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากกระทรวงการคลัง และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสํานักงาน ก.ล.ต.  
 บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน 
ภายใต้กฎหมายกัมพูชา และบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด จด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศไทย 
 บริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ โดยบริษัทได้มีการ
แต่งตั้งบุคลากรของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกําหนดแนวนโยบายการดําเนินการ
ต่าง ๆ  
 โครงสร้างการถือหุ้น ณ 8 กันยายน 2558 
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 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้  ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์ธุรกิจวาณิช
ธนกิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ธุรกิจตัวแทนสนับสนุน
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ 
 โครงสร้างรายได้  
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2555 ‟ 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 จําแนกได้
ดังนี ้

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทรายได้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
รายได้ค่านายหน้า 
- ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
- ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
- ค่านายหน้าอื่น 
รวมรายได้ค่านายหน้า 

 
1,347.73 

140.02 
2.66 

1,490.42 

 
74.37 
7.73 
0.15 

82.24 

 
1,752.94 

122.46 
5.07 

1,880.47 

 
72.00 
5.03 
0.21 

77.23 

 
1,388.47 

79.92 
4.27 

1,472.66 

 
75.43 
4.34 
0.23 

80.00 

 
678.00 
35.30 
3.16 

716.46 

 
79.16 
4.12 
0.37 

83.65 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
- การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 
- ที่ปรึกษาทางการเงิน 
- การยืม/ ให้ยืมหลักทรัพย์ 
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
- อื่น ๆ 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 
21.97 
42.14 
3.29 
0.51 
1.03 

68.94 

 
1.21 
2.33 
0.18 
0.03 
0.06 
3.80 

 
65.81 
11.31 
2.43 
7.50 
1.89 

88.94 

 
2.70 
0.46 
0.10 
0.31 
0.08 
3.65 

 
118.64 

7.14 
1.86 

11.00 
2.29 

140.93 

 
6.44 
0.39 
0.10 
0.60 
0.12 
7.66 

 
10.55 
4.09 
0.47 
6.00 
0.33 

21.45 

 
1.23 
0.48 
0.06 
0.70 
0.04 
2.50 

กําไรจากเงินลงทุน 108.91 6.01 206.45 8.48 100.16 5.44 53.84 6.29 

กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (0.17) -0.01 (0.24) -0.01 (0.04) -0.002 (0.03) -0.003 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

- - - - (13.08) -0.71 (6.82) -0.80 

ดอกเบ้ียและเงินปันผล 48.88 2.70 72.93 3.00 74.34 4.04 38.04 4.44 

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยมืเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 90.13 4.97 75.35 3.09 56.08 3.05 28.51 3.33 

รายได้อื่น 5.20 0.29 110.88 4.55 9.80 0.53 5.05 0.59 
รวมรายได้ 1,812.31 100.00 2,434.77 100.00 1,840.86 100.00 856.50 100.00 

 ลักษณะการให้บริการ 
 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย:์ บริษัทเริม่ให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่  9  สิงหาคม 
2545 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 บริษัทให้ความสําคัญกับการลงทุนของลูกค้า โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ และให้บริการ
ข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย  นอกจากนี้ บริษัทยัง
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จึงจัดให้มีระบบการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต อํานวยความสะดวกให้ลูกค้า
สามารถส่งคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซือ้ขายและการชําระราคา
ได้ด้วยตนเอง กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีทั้งลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

ตารางแสดงมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ส่วนของบริษัท 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)* 6,590,277 10,231,365 9,230,188 4,669,147 
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้านบาท)* 295,769 544,250 942,432 462,425 

จํานวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดําเนินการ 32 33 34 36 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัท (ล้านบาท)* 426,048 633,376 532,999 279,794 

ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 6.19 5.88 5.24 5.45 
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 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

อันดับส่วนแบ่งการตลาด 2 3 4 3 

  *ข้อมูลไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 

   ธุรกิจวาณิชธนกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  การจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยัง
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย 
 นอกจากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการ
เป็นที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ อีก เช่น 

„ การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบงํากิจการ 
„ การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน 
„ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท 
„ การประเมินมูลค่ากิจการ 
„ การเข้าทํารายการประเภทต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 
 ผลงานการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้ 

ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลักษณะการให้บริการ 

บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

 สําหรับการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทให้บริการในการเป็นผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมจัดจําหน่ายหุ้นสามัญที่
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 6 หลักทรัพย์ โดยบริษัททําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 1 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 5 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้ 

ตารางแสดงผลงานการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลักษณะการให้บริการ 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) 

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) 

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) 
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ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลักษณะการให้บริการ 

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) 

 ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหน่ึงด้วย 
 ธุรกิจการลงทุน: บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของ
บริษัท โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาด
หลักทรัพย์ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกําหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในระยะส้ัน และ
ลงทุนในระยะยาว  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กําหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการกํากับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้รับผลตอบแทนจากกําไรจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ  นอกจากนี้  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาก ารลงทุน 
(Investment Committee) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทําหน้าที่กําหนดกลยุทธ์หรือ
นโยบายการลงทุนของบริษัททั้งประเภทระยะส้ันและระยะยาว โดยกระจายความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท
ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จํากัดจํานวนผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานสถานะการลงทุนของบริษัท
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ธุรกิจตราสารหน้ี: บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศ
ไทยในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยนัก
ลงทุนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ควบคู่ไปกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้  แต่อย่างไรก็
ตาม ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีแห่งประเทศไทย ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยน้อย ทํา
ให้บริษัทพิจารณาที่ยังคงจะเน้นการให้บริการด้านตลาดทุนเป็นหลัก 
 ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกประเภท
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing 
House “TCH”) โดยบริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 
เป็นต้นมา  สําหรับแผนงานธุรกิจและแผนงานด้านตลาดของธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐาน
ลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กบับริษัท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน
ระดับหนึ่ง  สําหรับลูกค้ารายใหม่ของบริษัทจะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี  นอกจากนั้น บริษัทยังได้
ดําเนินการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความเส่ียงที่
เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเส่ียง
ได้ 
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ตารางแสดงมูลค่าการซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
6 เดือนแรก        
ปี 2558 

ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญา) 10,457,928 16,664,126 36,021,150 22,759,551 

บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 41 42 42 43 
ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัท (สัญญา) 439,953 481,746 1,142,477 507,495 

ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 4.21 2.89 3.17 2.23 

อันดับส่วนแบ่งการตลาด 8 11 11 18 

 ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุน: เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมที่อํานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจรโดยลูกค้าสามารถทํารายการซื้อ ขาย 
และสับเปล่ียนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทเป็นตัวแทน
พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนําเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียวซึ่งทําให้การลงทุน
ในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้า ช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทรับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จํานวน 18 แห่ง 

ตารางแสดงมูลค่าเงินลงทุน 
 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
6 เดือนแรก  
ปี 2558 

เปลี่ยนแปลง    
(ปี 2557 –   

6 เดือนแรกปี 
2558) 

% การ
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 2,068.89 1,980.79 2,531.76 3,586.97 1,055.21 41.68% 

 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์: บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 
กันยายน 2553 เป็นต้นมา  บริษัททําหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความ
ประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ได้สามารถดําเนินการตามความประสงค์ ธุรกรรมนี้ช่วยพัฒนาให้
นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงในการบริหารความเส่ียงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน  บริษัทพัฒนาการให้บริการธุรกรรมนี้ โดยการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการธุรกรรม เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่าง
กว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้ 
 1. บริษัทให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทําการขายชอร์ต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้
ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี  SET100 และ ETF  และการขายชอร์ตสามารถกระทําผ่านบัญชีเงิน
สดและบัญชีเครดิตบาลานซ์   
 2. ผู้ยืมจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษทั  ในขณะท่ี ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการ
ยืมหลักทรัพย์จากบริษัท  
 3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นํามาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม 
 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading): บริษัทให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถ
ซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอํานวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถจัดการ 
Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชําระราคาได้หลายสกุล
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เงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit 
Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าไ ด้
ตลอดเวลา  ด้านการชําระราคาระหว่างประเทศ บริษัทได้ทําธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความ
มั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชําระราคาระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนใน
ประสิทธิภาพการชําระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ 
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์: ณ 30 มิถุนายน 2558  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่
ระดับ 1,504.55 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,497.67 จุด เมื่อสิ้นปี 2557 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46  สําหรับมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาด SET และ MAI เฉล่ียต่อวัน (ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์) ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 39,569 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.03 จาก 
37,674 ล้านบาท  และมีหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ทั้งบนกระดาน SET และ MAI โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ 
ราคา IPO ที่ 151,631.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.26 จากช่วงเดียวกันของปี 2557  ณ 30 มิถุนายน 2558  
SET มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 14,143,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 จากปีช่วงเดียวกันของปี 
2557 และ MAI อยู่ที่ 401,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.51 จากช่วงเดยีวกันของปี 2557 เป็นการปรับขึ้นตาม
ดัชนี SET Index และ Mai Index ที่ปรับเพิ่มขึ้นและจํานวนบริษัทท่ีเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ 
 ณ 30 มิถุนายน 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,504.55 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับส้ินปี 
2557 โดยมีปัจจัยบวกจากธนาคารกลางของสหภาพยุโรป (ECB) เริ่มดําเนินนโยบาย QE มีส่วนทําให้นักลงทุน
ต่างชาติกลับมามีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา  แต่อย่างไรก็ตาม ความกังวล
เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยที่อาจเร็วกว่ากําหนดของ FED และปัญหาการชําระหนี้ของ IMA ของรัฐบาลกรีซ ทําให้
ในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา นักลงทุนต่างชาติเปล่ียนสถานะเป็นผู้ขายสุทธิด้วยมูลค่า 10,680 ล้านบาท  อย่างไร
ก็ดี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะสิงคโปร์ 
และมาเลเซีย  ขณะเดียวกัน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 170,864 
สัญญา ลดลงร้อยละ 19.95 จากช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558  เนื่องจากการซื้อขายที่ลดลงของ Single stock 
futures เป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม ปริมาณสัญญาซื้อขายเฉล่ียต่อวันยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.32 เทียบกับช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2557 

ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก 
ปี 2558 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด) 1,391.93 1,298.71 1,497.67 1,504.55 
จํานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) 558 585 613 629 
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท) 11,831,448 11,496,765 13,856,283 14,143,606 
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม* (ล้านบาท)  13,772,092 21,551,231 20,345,241 10,263,144 
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน* (ล้านบาท) 28,106 43,982 41,521 43,488 
อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุน้ (เท่า) 18.25 14.60 17.81 20.10 
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 2.41 2.02 2.13 1.86 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 2.98 3.24 2.94 2.91 

หมายเหตุ: *ข้อมูลการซื้อขายบนกระดาน SET และ MAI โดยไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 ณ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จํานวน 39 บริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดดําเนินการ
จํานวน 36 บริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เปิดให้บริการใหม่ 1 รายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด     
ทําให้การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ยิ่งสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ด้านพนักงานการตลาด รวมถึงการแข่งขัน
ด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีให้ทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น และความหลากหลายในการให้บริการ 
 ธุรกิจวาณิชธนกิจ: ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศมีผลต่อความสนใจของบริษัทต่างๆ ในการนําหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ามาทําการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 
 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558  บริษัทจดทะเบียนใน SET และ MAI มีมูลค่าระดมทุนรวม 169,393 ล้าน
บาท โดยเป็นการระดมทุนในตลาดแรกมูลค่า 83,568 ล้านบาท จากบริษัทจดทะเบียนใน SET 8 บริษัท  บริษัท
จดทะเบียนใน MAI 4 บริษัท  1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ 2 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ขณะที่ตลาดรองในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 มีการระดมทุน 85,825 ล้านบาท  
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.29  
 สําหรับปี 2557 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนคอ่นข้างมาก ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้รับแรง
กดดันจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงต่ําสุดอยู่ที่ 
1,224.62 จุด ณ วันท่ี 3 มกราคม 2557 ในขณะท่ีช่วงครึ่งปีหลังภายหลังการเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม  ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,600.16 จุด   ณ วันที่ 
26 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลัก
มาจากผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอย่างหนักจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ํามันใน
ตลาดโลกอย่างมาก และการลดลงของความต้องการใช้น้ํามันในหลายประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 ปิดที่ 1,497.67 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,298.71 
จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิจํานวน 35,695.93 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 17 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจํานวน 43,557.81 ล้านบาท 
และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จํานวน 20 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจํานวน 
9,916.38 ล้านบาท 
 ในปี 2556 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนสูงมาก โดยในช่วงครึ่งปีแรกดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัว
เพิ่มขึ้นไปถึง 1,643.43 จุด   ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556  หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแผนจะลดมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE : Quantitative Easing) ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดันจากปัจจัยการเมือง
ภายในประเทศ ส่งผลทําให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจาก 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555  
เป็น 1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิถึงจํานวน 194,701.88 ล้าน
บาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 13 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจํานวน 



 
หน้าท่ี 18 / 45 

 

   
  

31,044.88 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จํานวน 15 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการ
ระดมทุนจํานวน 8,017.24 ล้านบาท 
 ในปี 2555 ภาวะตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อ
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เช่น นโยบายบ้านหลังแรก รถคันแรก การปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล การปรับ
ขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เป็นต้น  รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจภายหลังเหตุการณ์น้ําท่วม  รวมทั้ง
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ค่อนข้างนิ่ง ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง  ทําให้สามารถสะท้อน
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลทําให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554  เป็น 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยนัก
ลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิถึงจํานวน 76,896.93 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จํานวน 8 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจํานวน 17,181.90 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ใหม่ จํานวน 10 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจํานวน 2,482.17 ล้านบาท 

ตาราง แสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

6 เดือนแรก 
ปี 2558 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด) 1,391.93 1,298.71 1,497.67 

 
1,504.55 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรพัย์ 8 13 17 8 

มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท)* 17,181.90 31,044.88 43,557.81 19,728.08 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน 4 1 7 3 

จํานวนบริษัทจดทะเบียน 477 490 503 513 

มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท) 11,831,448.07 11,496,765.17 13,856,283.31 14,143,605.59 
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ณ สิ้นงวด (จุด) 415.68 356.8 700.05 

 
656.80 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรพัย์ใหม่ 10 15 20 4 

มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท)* 2,482.17 8,017.24 9,916.38 1,835.99 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน - - 1 - 
จํานวนบริษัทจดทะเบียน 81 95 111 116 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก MAI ไป SET 2 2 4 3 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก SET ไป MAI - 1 1 1 

มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท) 133,017.08 177,364.99 383,075.24 401,328.51 

หมายเหตุ: *มูลค่าการระดมทุนคํานวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพ่ิมทุนและหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ 
ESOP 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้
หันมาเน้นธุรกิจวาณิชธนกิจจนทําให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยมีบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
ก.ล.ต. ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจํานวน 72 บริษัท (ณ วันที่ 8 กันยายน 2558)  และมีบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์จํานวน 41 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการ
แข่งขันในด้านคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคําปรึกษาในธุรกรรม
ต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนําเสนอรูปแบบตราสารทางการเงนิใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
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 2) สรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 2.1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 
 โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้ 
 งบการเงินงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  
 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 งบการเงินงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน 
 ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 และ 4 เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฎิบัติ 
บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี และบริษัทได้นําเสนองบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นํามาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจ้าของ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 
 งบการเงินงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 งบการเงินงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทย่อย และงบเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  
 2.2) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท 
 สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 
สําหรับปี 2555 ‟ 2557 และงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม 
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งบแสดงฐานะการเงิน                  หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 707.37 16.82 1,037.80 25.72 996.06 24.07 429.10 8.65 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 81.23 1.93 194.10 4.81 60.63 1.47 805.78 16.24 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธ ิ 3,012.96 71.64 2,421.39 60.00 2,468.62 59.66 2,709.69 54.60 
เงินลงทุน-สุทธิ 47.33 1.13 47.91 1.19 14.61 0.35 442.15 8.91 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - - - - 302.01 7.30 312.49 6.30 
อุปกรณ์-สุทธิ 181.45 4.31 147.76 3.66 108.92 2.63 87.39 1.76 
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ 44.31 1.05 38.27 0.95 36.40 0.88 38.11 0.77 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 10.82 0.26 15.02 0.37 13.64 0.33 15.54 0.31 
สินทรัพย์อื่น-สุทธ ิ 120.06 2.86 133.22 3.30 137.26 3.31 122.73 2.47 

รวมสินทรัพย์ 4,205.52 100.00 4,035.48 100.00 4,138.15 100.00 4,962.99 100.00 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ         
หนี้สิน         
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 100.00 2.38 - - - - - - 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชี 305.16 7.26 90.85 2.25 412.40 9.97 18.10 0.36 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1,645.63 39.13 1,575.13 39.03 1,148.13 27.74 2,502.02 50.41 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น 186.49 4.44 - - - - - - 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 23.69 0.56 53.28 1.32 44.18 1.07 47.78 0.96 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 189.34 4.50 264.96 6.57 239.22 5.78 161.16 3.25 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 33.78 0.80 48.98 1.21 59.11 1.43 24.41 0.49 
เจ้าหนี้อื่น 2.13 0.05 3.06 0.08 1.80 0.04 1.80 0.04 
หนี้สินอื่น 32.93 0.78 32.92 0.82 36.80 0.89 30.94 0.62 

รวมหนี้สิน 2,519.14 59.90 2,069.17 51.28 1,941.63 46.92 2,786.21 56.14 

ส่วนของเจ้าของ         
ทุนเรือนหุน้         
ทุนจดทะเบียน         

หุ้นสามัญ 550,055,813 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 
(31 ธันวาคม 2556 หุ้นสามัญ 467,308,199 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท) 
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17.73 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว         

หุ้นสามัญ 550,055,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 
(31 ธันวาคม 2556 หุ้นสามัญ 467,216,082 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 
(31 ธันวาคม 2555 : หุ้นสามัญ 457,066,037 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท และ 1 มกราคม 2555 : หุ้น
สามัญ 415,442,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท) 
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17.73 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 558.12 13.27 571.05 14.15 571.05 13.80 571.05 11.51 
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 0.38 0.01 - - - - - - 
สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 9.39 0.22 0.32 0.01 0.32 0.01 0.32 0.01 
กําไรสะสม         

จัดสรรแล้ว ‟ สํารองตามกฎหมาย 19.78 0.47 40.51 1.00 52.69 1.27 52.69 1.06 
ยังไม่ได้จัดสรร 312.16 7.42 606.60 15.03 692.03 16.73 670.70 13.51 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า         
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.13 

 
0.00 

 
1.92 

 
0.04 
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รายการ 
31 ธันวาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 1,631.14 38.79 1,966.03 48.71 2,196.31 53.08 2,176.53 43.86 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 55.24 1.31 0.28 0.01 0.20 0.00 0.26 0.01 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,686.38 40.10 1,966.31 48.72 2,196.51 53.08 2,176.78 43.86 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 4,205.52 100.00 4,035.48 100.00 4,138.15 100.00 4,962.99 100.00 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                  หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้         
ค่านายหน้า  1,490.42 82.24 1,880.47 77.23 1,472.66 80.00 716.46 83.65 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 68.94 3.80 88.94 3.65 140.93 7.65 21.45 2.50 
กําไรจากเงินลงทุน 108.91 6.01 206.45 8.48 100.16 5.44 53.84 6.29 
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ ์ (0.17) (0.01) (0.24) (0.01) (0.04) (0.00) (0.03) (0.00) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 

- - - - (13.08) (0.71) (6.82) (0.80) 

ดอกเบี้ยและเงินปันผล 48.88 2.70 72.93 3.00 74.34 4.04 38.04 4.44 
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 90.13 4.97 75.35 3.09 56.08 3.05 28.51 3.33 
กําไรจากการขายบริษัทย่อย - - 103.17 4.24 - 0.00 - - 
รายได้อื่น 5.20 0.29 7.70 0.32 9.80 0.53 5.05 0.59 

รวมรายได้ 1,812.31 100.00 2,434.77 100.00 1,840.86 100.00 856.50 100.00 

ค่าใช้จ่าย         
ต้นทุนทางการเงิน 37.92 2.09 37.24 1.53 34.99 1.90 16.82 1.96 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 155.00 8.55 188.09 7.73 131.96 7.17 67.82 7.92 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 911.34 50.29 1,194.72 49.07 958.04 52.04 483.75 56.48 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ 284.98 15.72 279.46 11.48 257.10 13.97 123.38 14.41 
ค่าตอบแทนกรรมการ 15.62 0.86 15.92 0.65 10.22 0.56 5.13 0.60 
ค่าใช้จ่ายอื่น 161.04 8.89 187.45 7.70 147.76 8.03 64.14 7.49 

โอนกลับค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  (1.11) (0.06) (2.44) (0.10) (0.78) (0.05) (0.12) (0.01) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  2.04 0.11 6.11 0.25 0.36 0.02 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,566.83 86.45 1,906.56 78.31 1,539.65 83.64 760.92 88.84 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 245.48 13.55 528.21 21.69 301.21 16.36 95.58 11.16 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (63.58) (3.51) (123.90) (5.09) (71.51) (3.88) (23.59) (2.75) 
ก าไรส าหรับปี 181.90 10.04 404.31 16.60 229.70 12.48 71.99 8.40 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :         
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

- - - - 0.13 0.01 1.79 0.21 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

- - (19.62) (0.80) 18.85 1.02 - - 

บวก (หัก) : ภาษีเงินได ้ - - 3.92 0.16 (3.75) (0.20) - - 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี  - - (15.69) (0.64) 15.23 0.83 1.79 0.21 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 181.90 10.04 388.61 15.96 244.93 13.31 73.78 8.61 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี         

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 180.71 9.97 399.86 16.42 229.79 12.48 72.19 8.43 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1.20 0.07 4.45 0.18 (0.09) (0.00) (0.20) (0.02) 
 181.90 10.04 404.31 16.60 229.70 12.48 71.99 8.40 
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รายการ 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี         

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 180.71 9.97 384.16 15.78 245.01 13.31 73.98 8.64 
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1.20 0.07 4.45 0.18 (0.08) (0.00) (0.20) (0.02) 

 181.90 10.04 388.61 15.96 244.93 13.31 73.78 8.61 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัท         

กําไรสําหรับงวด (บาท) 0.40  0.73  0.42  0.13  

งบกระแสเงินสด                                 หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2555  

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 446.78 657.23 322.01 (446.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (44.55) 502.82 (341.82) (26.87) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (30.00) (340.64) (21.93) (94.08) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 372.23 819.40 (41.75) (566.96) 

ผลการด าเนินงาน: 
รายได้ 
 รายได้รวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 1,812.31 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 2,434.77 ล้านบาท ในปี 2556 หรือ
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.35 และลดลงเป็น 1,840.86 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 
24.39  โดยรายได้ในปี 2557 ประกอบด้วย  รายได้จากค่านายหน้า  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  กําไรจาก
เงินลงทุน  ดอกเบี้ยและเงินปันผล  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้อื่น ซึ่งรายได้หลักของบริษัท
มาจากรายได้ค่านายหน้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของรายได้รวม  สาเหตุหลักของการเปล่ียนแปลงรายได้ของ
ปี 2557 เทียบกับช่วงปีก่อนหน้า เนื่องมาจากรายได้ค่านายหน้าลดลง 407.81 ล้านบาท จาก 1,880.47 ล้าน
บาท ในปี 2556 เป็น 1,472.66 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งลดลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา (Non-recurring items) คือ 
การขายบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด) ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากรายการดังกล่าว
เกิดขึ้น จํานวน 103.17 ล้านบาท 
 รายได้ค่านายหน้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทแยกเป็นรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
จํานวน 1,388.47 ล้านบาท ลดลง 364.47 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่านายหน้า
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,752.94 ล้านบาท สาเหตุการลดลงมาจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันของ
บริษัทลดลงจาก 5,170.42 ล้านบาท เป็น 4,351.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 43,982 ล้านบาท เป็น 41,521 ล้านบาท  สําหรับรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์จํานวน 79.92 ล้านบาท ลดลง 42.54 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556  ซึ่งบริษัทมีรายได้
ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 122.46 ล้านบาท ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 2.89% ในปี 2556 เป็น 3.17% ในปี 2557  สําหรับรายได้ค่านายหน้าอื่น
จํานวน 4.27 ล้านบาท ลดลง 0.80 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าอื่น 5.07 
ล้านบาท 
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 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 88.94 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 140.93 ล้านบาท ในปี 2557 
หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 58.46  เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ให้กับ
บริษัทท่ีจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงถึงจํานวน 22 บริษัท ถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ทําหน้าที่
ฐานะผู้จัดการการจัดจําหน่ายเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์ต่อเนื่องจากปี 2556  นอกจากนี้ 
บริษัทมีรายได้จากการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์จํานวน 1.86 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 2.43 ล้านบาทในปี 2556  
เนื่องจากภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการยืมหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อย 
 รายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ ได้แก่  กําไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุน  กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์  ดอกเบี้ยและเงินปันผล  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ และรายได้อื่น ๆ ของบริษัท ในปี 2555 - 2557 เป็น 252.95 ล้านบาท ในปี 2555  เป็น 465.36 ล้าน
บาท ในปี 2556 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.97 และลดลงเป็น 227.27 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 51.16 เนื่องจากในปี 2556 มีรายได้กําไรจากการขายบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย 
จํากัด) จํานวน 103 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการท่ีไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจาํ (Non-recurring items)  นอกจากนี้ ใน
ปี 2557 บริษัทยังมีรายได้กําไรจากเงินลงทุนลดลงจํานวน 106.29 ล้านบาท จากปี 2556 ซึ่งบริษัทมีกําไรจาก
เงินลงทุนสูงถึง 206.45 ล้านบาท 
 ช่วง 6 เดือนแรกปี 2558  บริษัทมีรายได้รวม 856.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 23.06 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจาก 553.92 ล้านบาท ในช่วง 6 
เดือนแรกปี 2557 เป็น 716.46 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 เพิ่มขึ้น 162.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 29.34 เนื่องจากมูลค่าซือ้ขายหลักทรัพย์เฉล่ียตอ่วันของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 3,189.52 ล้านบาท เป็น 4,742.26 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้นจาก 31,967 ล้านบาท เป็น 
43,488 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 และช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 ในปี 2555 ‟ 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 1,372.98 ล้านบาท  จํานวน 1,677.55 
ล้านบาท  และจํานวน 1,373.09 ล้านบาท ตามลําดับ  โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวมของบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 75.76 ในปี 2555  ร้อยละ 68.90 ในปี 2556 และร้อยละ 74.60 ในปี 2557  ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานต่อรายได้รวมของบริษัทในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 25560 นั้น เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานท่ีผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์
ที่มีการเปิดบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่จํานวน 3 ราย ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานสนับสนุน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานมีการปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
 ช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 676.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.11 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.39 จากช่วงเดียวกันของปี 2557  โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 78.98 ของรายได้รวม แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 84.96 ของรายได้รวม  
เนื่องจากช่วง 6 เดือนแรกปี 2557 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่หลักของ
บริษัทมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 18.50 เพราะรายได้ค่านายหน้าซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทลดลงจากตาม
ปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ไม่มี
เสถียรภาพในช่วงเวลาดังกล่าว 
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กําไรสุทธ ิ
 บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 2555 ‟ 2557 เป็นจํานวน 181.90 ล้านบาท  จํานวน 404.31 ล้านบาท และจํานวน 
229.70 ล้านบาท ตามลําดับ  คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.04  ร้อยละ 16.60 และร้อยละ 12.48 
ตามลําดับ  กําไรสุทธิในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีรายได้กําไรจากการขายบริษัท
ย่อย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด) จํานวน 103 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็น
ประจํา (Non-recurring items) 
 ช่วง 6 เดือนแรกปี 2558  บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 71.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.75 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 197 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีกําไรสุทธิสําหรับงวดเท่ากับ 24.24 ล้านบาท  โดยสาเหตุ
ของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48.68 
เปรียบเทียบช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 กับช่วงเดียวกันในปี 2557 
ฐานะการเงิน: 
สินทรัพย์รวม 
 บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2555 ‟ 2557 จํานวน 4,205.52 ล้านบาท  จํานวน 4,035.48 ล้านบาท และ
จํานวน 4,138.15 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.04 และอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 
ตามลําดับ  สินทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเปล่ียนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทําการสุดท้ายของแต่ละ
งวดบัญชี โดยรายการดังกล่าวถือเป็นประมาณ 60% ของสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2557  ส่วนรายการ
สินทรัพย์ที่สําคัญอีก 1 รายการคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีมูลค่าประมาณ 24% ของสินทรัพย์
รวม ณ วันเดียวกัน  โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ลูกหนี้ส านักหักบัญชี 
 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้สํานักหักบัญชี จํานวน 60.63 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 
2556 ซึ่งมีจํานวน 194.10 ล้านบาท 
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ เท่ากับ 2,468.62 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2556 ที่มียอดอยู่ที่ 2,421.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท้ังนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ณ 31 
ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 

 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจํานวน 1,571.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งคิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2556  เนื่องจาก
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทําการสุดท้ายของปี 2557 มากกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 
วันทําการสุดท้ายของปี 2556 

 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จํานวน 889.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2556  

 ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 0.31 ล้านบาท ลดลง 17.15 ล้าน
บาท จากยอดคงเหลือ 17.46 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 
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 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 71.21 ล้านบาท ลดลง 29.63 
ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 100.84 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 

 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 2.50 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 
ซึ่งมีจํานวน 4.07 ล้านบาท 

 ณ ส้ินปี 2557  บริษัทได้จําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ 
จํานวน 2,465 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจํานวน 70 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็ม
มูลค่าแล้ว และมีมูลหน้ีจัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐานจํานวน 1 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจํานวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมดอกเบี้ยค้างรับ ณ ส้ินปี 2557 โดยบริษัทมีการคัดเลือก
ลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ชําระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทยังปฏิบัติตาม
ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 
 เงินลงทุน 
 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิ 14.61 ล้านบาท โดยเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวประเภทตราสารทุน (หลักทรัพย์จดทะเบียน) เพื่อค้า ซึ่ง ณ วันดังกล่าว 
มีมูลค่าสุทธิรวมกันเท่ากับ 11.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด (บริษัทย่อย) จํานวน 2.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและ
ชําระแล้ว SBI Royal Securities Plc. (บริษัทร่วม) จํานวน 89.96 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.49 ของ
จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด (กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน) จํานวน 225.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
 อุปกรณ์ 
 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอุปกรณ์-สุทธิจํานวน 109 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ณ ส้ินปี 2556 ซึ่งมี
จํานวน 148 ล้านบาท โดยการลงทุนในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 
 สินทรัพย์อื่น ๆ 
 บริษัทมีสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อันได้แก่ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ
สินทรัพย์อื่น-สุทธิ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 187.30 ล้านบาท ขณะที่ยอด ณ ส้ินปี 
2556 เท่ากับ 186.51 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค้างรับ และการลดลงของลูกหนี้อื่น 
 ณ 30 มิถุนายน 2558  บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,962.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 824.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.93 จาก ณ ส้ินปี 2557  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สํานักหักบัญชี ซึ่งเปล่ียนแปลงตามปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทําการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี 
กระแสเงินสด 
 ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 657.23 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้สํานักหักบัญชี  สําหรับปี 2557 
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บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 322.01 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของเจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  ซึ่งการเพิ่มขึ้นและลดลง
ของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามภาวะของธุรกิจหลักทรัพย์ 
 ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 502.82 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
ได้รับเงินสดจากการขายบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด) จํานวน 562.24 ล้านบาท  
สําหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 341.82 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
 ในปี 2556  บริษัทมีการชําระคืนตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่งผล
ให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเท่ากับ 340.64 ล้านบาท จากสาเหตุดังกล่าวทําให้บริษัทมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 819.40 ล้านบาท  สําหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 21.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทําการจ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
และการจ่ายเงินปันผล  จากสาเหตุดังกล่าวทําให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 41.75 
ล้านบาท 
 งวด 6 เดือนแรกปี 2558  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 566.96 ล้านบาท โดยเป็นการ
ลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 26.87 ล้านบาท จากการจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
รวมถึงจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มเติม (ระบบการชําระเงินบน Platform ของระบบการซื้อขายใหม่)  และเงิน
สดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 94.08 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน  กอรปกับ บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลง 446.00 ล้านบาท เนื่องจากการลดลง
ของเจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเพิ่มขึ้นลูกหนี้สํานักหักบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามภาวะของธุรกิจหลักทรัพย์ 
 ทั้งนี้ ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัท มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการ
ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดด้วย โดยในช่วง 
3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2555 - 2557) บริษัทสามารถดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกวา่ร้อยละ 7 ซึ่งเป็น
อัตราขั้นต่ําตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท
มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ  โดยในปี 2555 บริษัทมี NCR อยู่ในช่วงร้อยละ 20.67 - 73.17  ในปี 
2556 อยู่ในช่วงร้อยละ 22.64 - 148.36  ในปี 2557 อยู่ในช่วงร้อยละ 28.89 - 148.49  และในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2558 อยู่ในช่วงร้อยละ 36.96 ‟ 122.45  ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปล่ียนแปลงตาม
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์  การรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 3) ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 
 3.1) ความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งหากเกิดความ
ผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็น
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รายได้หลักของบริษัท  รายได้ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2555 - 2557 และ
งวด 6 เดือนแรกปี 2558  จํานวน 1,490.42 ล้านบาท  จํานวน 1,880.47 ล้านบาท  จํานวน 1,472.66 ล้านบาท 
และจํานวน 716.46 ล้านบาท ตามลําดับ 
 บริษัทมีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการ
เพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ  ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ และธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืน
หน่วยลงทุน ธุรกิจการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะนําเสนอธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทให้มีความหลากหลายในอนาคต 
 3.2) ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ 
 ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการ
ให้บริการท่ีใกล้เคียงกัน มีจํานวนผู้ให้บริการที่เปิดดําเนินงานในปัจจุบันถึง 36 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
กําหนดให้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ทําให้
การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทไม่รักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจทําให้บริษัทสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดได้ 
 เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของ
ธุรกิจ ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ รองรับการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์แบบเสรี 
นอกจากนั้น บริษัทยังได้เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในด้านการให้บริการและการให้คําแนะนําลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกอํานวยความสะดวกในการลงทุนและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ของบริษัท 
 3.3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 
 ในปี 2555 - 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558  มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 
อันดับแรกของบริษัท เท่ากับจํานวน 172,709 ล้านบาท  จํานวน 321,262 ล้านบาท  จํานวน 280,476 ล้านบาท
และจํานวน 169,705 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.26  ร้อยละ 25.36  ร้อยละ 26.31และ
ร้อยละ 30.33 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัท ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียลูกค้ากลุ่ม
ดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ 
 บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเส่ียงโดย
พยายามขยายฐานลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจํานวนมากขึ้น  โดยมีจํานวน
ลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ส้ินปี 2557 จํานวน 52,778 บัญชี ณ ส้ินปี 2556 จํานวน 50,147 
บัญชี และ ณ ส้ินปี 2555 จํานวน 40,126 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 3.4) ความเส่ียงจากการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ 
 แม้ว่าการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท และเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัท  แต่บริษัทมีความเส่ียงหากบริษัทในฐานะผู้รับประกันการ
จําหน่ายไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการ
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จําหน่ายเข้าไว้ในพอร์ตการลงทุนของบริษัท อันอาจทําให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์
ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วลดลงต่ํากว่าราคาที่รับประกันการจําหน่าย นอกจากนี้ ยัง
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทอีกด้วย  ความเส่ียงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การ
กําหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและ
ตลาดทุน เป็นต้น 
 เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะทําการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะ
จําหน่าย ตรวจสอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความ
ต้องการของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่จะจําหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการ
รับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์นั้น  คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผู้ประเมินความเส่ียงในการอนุมัติ
การรับประกันการจําหน่าย ทําให้การดําเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก
ความเส่ียงจากการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์  นอกจากนี้ บริษัทมีการดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกวา่เกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดที่ร้อยละ 7 
มาโดยตลอด  โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 56.01 
 3.5) ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระเงินของลูกค้าและหน้ีสูญ 
 บริษัทได้ลดความเส่ียงจากการผิดนัดชําระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตาม
เกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดําเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้
เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดชําระราคา โดยบริษัทจะมีขั้นตอนในการดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ทําให้บริษัทสามารถบังคับขาย
หลักทรัพย์เพื่อการชําระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กําหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุก
รายต้องวางหลักประกันสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขาย
หลักทรัพย์  
 นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า  อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทจะมีการ
กําหนดรายชื่อหลักทรัพย์ และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์
อย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งบริษัทมีการควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกนัไว้ในบัญชมีาร์จิ้น และหากทรัพย์สินของลูกค้า
มีมูลค่าลดลงต่ํากว่าอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ บริษัทจะดําเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่
กรณ ี
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 2,777 
ล้านบาท โดยมีมูลหน้ีจัดชั้นต่ํากวา่มาตรฐานจํานวน  1 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจํานวน 70 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 และร้อยละ 2.52 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ตามลําดับ 
โดยบริษัทได้ตั้งสํารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจํานวน  ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามให้ชําระหนี้ 
และดําเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทมีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึง
ที่สุดแล้ว และลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ดังกล่าวได้ 
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 3.6) ความเส่ียงทางด้านบุคลากร 
    บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ  โดยเฉพาะ
บุคลากรด้านการตลาด  วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชํานาญ
เฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก  ทั้งนี ้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องของการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 
 เพื่อเป็นการลดความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร 
บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้
สามารถทํางานทดแทนกันได้ในกรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร  นอกจากนี้ การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กําหนด
มาตรการ เพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนขั้นสูงสําหรับเจ้าหน้าที่การตลาด ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหาการโยกย้ายเจ้าหน้าที่การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการจูงใจ
พนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน  
โบนัส และสวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจากคณะผู้บริหารของบริษัทท่ีให้ความใส่ใจในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทํางานร่วมกันเป็นทีมงานท่ีดี พร้อมกับมีแผนใน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน และเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
มั่นคง 
 3.7) ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดข้องหรือความ
ผิดพลาดของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท  ปัจจุบัน
บริษัทได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ Intelligent Integrated  Brokerage Application (IIBS) สําหรับธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระบบ IIBS ประกอบด้วยส่วนสําคัญ
ได้แก่ ส่วนระบบ Front Office Integrated System (IFIS) ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real 
Time) และระบบการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ที่เชื่อมต่อกับระบบ Front และ Back office  ส่วนระบบที่
ทางบริษัทมีให้บริการแก่ลูกค้า คือ ระบบ iTrade ที่ทําให้ลูกค้าสามารถส่งคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยการ
เชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงระบบที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) ได้ด้วย 
และอีกส่วนเป็นระบบ Securities Back-Office Automation System (SBA) ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการชําระ
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้าและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบข้อมูลต่าง 
ๆ เช่น วงเงินเครดิตของลูกค้า รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น และยังมีระบบ Oracle 
Finance ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานด้านหลักทรัพย์
แล้ว บริษัทยังมีระบบงานด้านอนุพันธ์ โดยใช้ระบบ Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) และ 
SBAd ซึ่งเป็นระบบการซื้อขาย Derivatives แบบเรียลไทม์ และระบบการประมวลผลจัดการข้อมูลทางด้าน 
Back Office  
 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น 
อีกทั้งยังเพิ่มระบบการสํารองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสํารองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความ
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ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนอกจากระบบสํารองข้อมูลท่ีสํานักงานใหญ่แล้ว บริษัทได้จัดตั้งศูนย์สํารองข้อมูลที่ 
47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8  อาคารบางกอกแลนด์  ถนนป๊อปปูล่า  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 ซึ่ง
จะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ได้ทันทีในกรณีที่ระบบที่สํานักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ 
หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีการใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 
ในปัจจุบัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจํานวนมาก และระบบงานด้าน Derivatives 
บริษัทได้จัดให้มีเครื่องสํารองโดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็นระบบสํารอง ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้หากระบบ Derivatives หลักมีปัญหา  สําหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด 
 ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สําหรับสาขาและเช่าวงจร MPLS เป็น
สายส่งข้อมูลหลักในการติดต่อกับสํานักงานใหญ่ ทําให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขามายัง
สํานักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับเช่าวงจรสํารองเพื่อติด ต่อกับสํานักงานใหญ่โดยตรงหากระบบ
คอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทําให้ความเส่ียงในเรื่องการส่งข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้ง
บริษัทยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าสํารองในกรณีท่ีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 
 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจําทุกเดือนในเรื่องการทํางานของระบบ
โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 
เดือน โดยตั้งแต่บริษัทเปิดดําเนินงานมา ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว 
 ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทําให้ความเส่ียงที่เกิด
จากความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดขึ้น 
 3.8) ความเส่ียงจากการท่ีธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดที่เข้มงวด รวมถึง
ข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
 เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและหน่วยงานต่าง  ๆ เช่น 
สํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 
ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการกําหนด และ/หรือ การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้ง
มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล  นอกจากนี้ บริษัทยังอาจมี
ความเส่ียงจากข้อผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงนิ  การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับคําส่ังซื้อขายหลักทรัพยข์องเจ้าหน้าที่การตลาด เป็นต้น 
ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท ถูกส่ังพั กการ
ให้บริการดังกล่าว หรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ซึ่งอาจส่งผลถึงการดําเนินงานของบริษัท
ในท่ีสุด 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่
กํากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกําหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  บริษัทจะจัดให้มีการแจ้ง
ประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง 
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 3.9) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 บริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange หรือ “TFEX”) และบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) (Thailand Clearing House หรือ “TCH”) โดยบริษัทได้เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีจํานวนบริษัทสมาชิกรวมทั้งสิ้น 42 ราย 
 จากภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2557 บริษัทมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ืน 
2,284,953 สัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 ของส่วนแบ่งตลาด  ปี 2556 บริษัทมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ิน 
963,491 สัญญา หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของส่วนแบ่งการตลาด โดยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอยา่งมาก ทั้ง
ของบริษัทเองและของทั้งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับลักษณะสัญญาของ SET50 
Index Futures ให้มีขนาดเล็กลงเป็น 1 ใน 5 ของขนาดสัญญาเดิม รวมถึงการที่นักลงทุนใช้ Single Stock 
Futures (SSF) ในการป้องกันความเส่ียงและทํากําไรจากความผันผวนของตลาด ซึ่งทําให้ปริมาณการซื้อขาย 
SSF ของตลาด TFEX เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8,415,967 สัญญาในปี 2556 มาเป็น 19,624,561 สัญญาในปี 
2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 133  สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ืน 507,495 
สัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23 ของส่วนแบ่งตลาด  จึงเห็นได้ว่านักลงทุนได้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
และตั้งแต่บริษัทเริ่มให้บริการเป็นตัวแทนฯ ลูกค้าของบริษัทก็ได้ให้ความสนใจเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เริ่มให้บริการ 
 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินรวม ในปี 2555 - 
2557 และช่วง 6 เดือนแรกปี 2558  จํานวน 140.02 ล้านบาท  จํานวน 122.46 ล้านบาท  จํานวน 79.92 ล้าน
บาท และจํานวน 35.30 ล้านบาท ตามลําดับ บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า  
 เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเส่ียงสูงจากความผันผวนของราคาและความ
ซับซ้อนของลักษณะสินค้า  บริษัทได้มีการกําหนดการบริหารความเส่ียงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่
มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินใ ห้เหมาะสมกับฐานะ 
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้กําหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคําส่ัง
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่ม
หรือการบังคับปิดฐานะ  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดําเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการ
ให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
 3.10) ความเส่ียงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25.26 ของทุนที่ออกจําหน่าย
และชําระแล้วของบริษัท  ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระสําคัญ 
หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทจํานวน 9 ท่าน ทําหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้
คําแนะนําการดําเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง 
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 4) รายชื่อกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ 

3. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 

5. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ 

6. นายจื้อกัง หลี่ กรรมการ 

7. พลตํารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 โดยมี นางเพ็ญพร  อภิรักษ์เหล่าสกุล เป็นเลขานุการบริษัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ  นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์  นายช่วงชัย  นะวงศ์  นางพรพริ้ง 
สุขสันติสุวรรณ  นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ สองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 5) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 8 กันยายน 2558 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด) 
ล าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด1 138,921,985 25.26 
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)2 129,580,453 23.56 
3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์ 33,691,611 6.13 
4. นายชวัล เจียรวนนท์ 33,691,611 6.13 
5. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี 16,824,499 3.06 
6. นางสุพร วัธนเวคิน 15,071,944 2.74 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 13,516,768 2.46 
8. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 12,433,850 2.26 
9. นายอรัญ สันทัดคุณ 9,153,938 1.66 

10. นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 6,475,521 1.18 
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท 409,362,180 74.44 

ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 140,692,852 25.56 
รวม 550,055,032 100.00 

หมายเหตุ: 1ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด ณ วันที่ 22 เมษายน 2558 ประกอบด้วย บริษัท      
ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผู้ถือหุ้นอ่ืนร้อยละ 0.01 

 2ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 ประกอบด้วย 
Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 
2.14 
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 6) ภาระหนี้สิน 
 6.1) ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจําหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจําหน่ายออกจําหน่าย 
 -ไม่มี-  
 6.2) หนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
 ณ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 1,941.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 
6.16 จากส้ินปี 2556  การลดลงของหนี้สินดังกล่าว เป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเปล่ียนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสามวันทําการ
สุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี  ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 2,196.51 ล้านบาท ส่งผลทําให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.88 เท่า ลดลงจาก 1.05 เท่า ในปี 2556 
 ณ 30 มิถุนายน 2558  บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 2,786.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
43.50 จากสิ้นปี 2557  การเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเปล่ียนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสามวันทําการ
สุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี  ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 2,176.78 ล้านบาท ส่งผลทําให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.28 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.88 เท่า ในปี 2557 
 6.3) หนี้สินและภาระผูกพันท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
 บริษัทมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
 6.3.1) นอกจากหนี้สินต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว  บริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้น คือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท และ 0.1 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท 
 6.3.2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 
 ณ 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่า
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร  รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื่น ๆ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปี 
 จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่อาจบอกยกเลิก
ได้ มีรายละเอียดดังนี ้

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

จ่ายชําระภายใน 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

   
1 ป ี 96 88 
1 ถึง 5 ปี 91 92 

 6.3.3) ภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
 - บริษัทมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
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(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นจํานวนเงินคงที่ที่กําหนดไว้ อัตราร้อย
ละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน 
 - บริษัทมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
เป็นจํานวนเงินคงที่ท่ีกําหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสําหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 - บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณจากมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.0007 ถึงร้อยละ 0.0018 และสําหรับค่าธรรมเนียมจากการ
ประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯได้รับอนุญาต กําหนดให้
จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวม
จะต้องไม่ต่ํากว่า 500,000 บาทต่อปี 
 6.3.4) หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ 
 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2556  บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ 
แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) (“แอพเพิลเวลธ์”) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อย  โดยบริษัทได้ตกลงที่จะรับประกันความ
เสียหายต่อผู้ซื้อจากคดีความที่คงค้างอยู่ของแอพเพิลเวลธ์  บริษัทยังคงมีภาระผูกพันต่อค่าเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นจากคดีความที่มีต่อบริษัทดังกล่าว ดังต่อไปน้ี  

(ก) คดีฟ้องร้องกับอดีตผู้บริหารของ แอพเพิลเวลธ์ 
 ในปี 2552 อดีตผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ ได้ดําเนินการยื่นฟ้องธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในมูลฐานละเมิดและผิด
สัญญา โดยมีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องประมาณ 117 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ศาลชั้นต้นพิพากษายก
ฟ้องคดีดังกล่าว ต่อมาอดีตผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 อดีต
ผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ยื่นคําแก้ฎีกา โดยคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ธนาคารฯได้ลงนามในสัญญากับบริษัทฯเพื่อ
รับประกันว่า หากศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้แอพเพิลเวลธ์แพ้คดีที่มีอยู่กับอดีตผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ตาม
ย่อหน้าก่อน ธนาคารฯจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทฯเท่ากับค่าเสียหายที่แอพเพิลเวลธ์จะต้องชําระให้แก่อดีต
ผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ตามคําพิพากษาของศาล 
 นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 อดีตผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ได้ดําเนินการยื่นฟ้อง                 
แอพเพิลเวลธ์ และธนาคารฯในคดีแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยทุนทรัพย์ที่ฟ้องมี
จํานวนประมาณ 52 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดี
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อดีตผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลแรงงานกลางมีคําส่ังไม่รับคํา
ร้องอุทธรณ์คดีดังกล่าวของอดีตผู้บริหารของแอพเพิลเวลธ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 อดีตผู้บริหารของ
แอพเพิลเวลธ์ได้ยื่นคําร้องอุทธรณ์คําส่ังไม่รับอุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําส่ังให้ส่ง
สํานวนให้ศาลฎีกาต่อไป ศาลแรงงานกลางมีคําส่ังให้ส่งสํานวนให้ศาลฎีกา โดยคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
ฎีกา 
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 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายหุ้นของแอพเพิลเวลธ์ที่ถือ
อยู่โดยบริษัทฯไปให้กลุ่มบุคคลอื่นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯได้ตกลงที่จะรับประกันความ
เสียหายต่อผู้ซื้อจากคดีความดังกล่าวข้างต้น 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯคาดว่าจะไม่มีผลเสียหายต่อบริษัทฯจากผลของคดี
ดังกล่าวเนื่องจากหากแอพเพิลเวลธ์แพ้คดีในที่สุด บริษัทฯจะได้รับเงินชดเชยจากธนาคารฯในฐานะบริษัทใหญ่
เดิมของแอพเพิลเวลธ์ที่รับประกันความเสียหายต่อบริษัทฯ 

(ข) คดีฟ้องร้องกับลูกค้าของ แอพเพิลเวลธ์ 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 แอพเพิลเวลธ์ถูกลูกค้ารายหนึ่งฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย
จํานวนเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดผิดสัญญา และเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ศาลชั้นต้นมีคํา
พิพากษาว่าแอพเพิลเวลธ์ไม่ได้กระทําการละเมิดและผิดสัญญา แต่ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง
เป็นจํานวน 0.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป 
ต่อมาวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 แอพเพิลเวลธ์ได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั้นต้น และในวันที่ 24 มกราคม 
2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขออนุญาตยื่นฎีกา 
 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายหุ้นของแอพเพิลเวลธ์ที่ถืออยู่
โดยบริษัทฯภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ตกลงที่จะรับประกันความเสียหายจากคดีความ
ดังกล่าวข้างต้น 

(ค) คดีฟ้องร้องกับอดีตพนักงานบริษัท 
 บริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากอดีตพนักงานบริษัทขอ้หาหมิ่นประมาท โดยศาลชั้นต้น
พิพากษาให้ยกฟ้อง ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของโจทก์  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารบริษัทคาดว่า บริษัทไม่น่าที่จะต้อง
รับผิดและไม่มีผลเสียหายต่อบริษัทฯจากผลของคดีดังกล่าว  

(ง) คดีฟ้องร้องกับลูกค้าร่วมกับพนักงานบริษัท 
 บริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากลูกค้ารายหนึ่งร่วมกับอดีตพนักงานบริษัทในข้อหาผิด
สัญญา ละเมิด ตัวแทน ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการกําหนดประเด็นข้อพิพาทของศาลแพ่ง  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารบริษัทคาด
ว่า บริษัทไม่น่าที่จะต้องรับผิดและไม่มีผลเสียหายต่อบริษัทฯจากผลของคดีดังกล่าว 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ณ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทยอยไมได้เปนคูความหรือคูกรณีในคดี ดังตอไปน้ี 
 1) คดีที่จะมีผลกระทบทางดานลบ (บริษัทและบริษัทยอยเปนจําเลยที่ถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย) ตอ         
สินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผถูือหุน ณ 30 มิถุนายน 2558 
 2) คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  แตไมสามารถประเมินผล
กระทบเปนตัวเลขได 
 3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอย 
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6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ  ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
ในระหว่างงวดปี 2556 ‟ 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558  บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทย่อย  บริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมระหว่างบริษัท และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

หน่วย: ล้านบาท 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

ปี 2556 ปี 2557 
6 เดือนแรก  
ปี 2557 

6 เดือนแรก  
ปี 2558 

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรรมการบริษัท 
1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 
2. นายวราห์  สุจริตกุล 
3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ 
4. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ 
5. นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์  
6. นายจื้อกัง  หลี่ 
7. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ      
8. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ 
9. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 

ค่านายหน้ารับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

● ปี 2556  กรรมการลําดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขาย
กับบริษัท  และมีกรรมการจํานวน 3 ท่าน (ลําดับที่ 1, 3 และ 
7) ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 
227.00 ล้านบาท  ในส่วนผู้บริหารลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 และ 11 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท  และมีผู้บริหารจํานวน 7 
ท่าน (ลําดับที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 11) ที่ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านบริษัท โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 2.63 ล้านบาท  

● ปี 2557  กรรมการลําดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขาย
กับบริษัท  และมีกรรมการจํานวน 1 ท่าน (ลําดับที่ 7) ที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 22.28 
ล้านบาท  ในส่วนผู้บริหารลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 
11 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท  และมีผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน 
(ลําดับที่ 3) ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท โดยมีมูลค่าซื้อ
ขายรวม 22.19 ล้านบาท 

0.41 
0.20 

0.12 
0.07 

- 
0.07 

0.20 
0.07 

 ผู้บริหาร 
1. นายกัณฑรา  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
2. นายฉัตรชัย  ชุ่มศิริ 
3. นายชัยพร  ธรรมพีร 
4. นายโพธร  เชื่อมวราศาสตร์ 

● 6 เดือนแรกปี 2557  กรรมการลําดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มี
บัญชีซื้อขายกับบริษัท  และไม่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านบริษัท  ในส่วนผู้บริหารลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 
11 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท  และมีผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน 
(ลําดับที่ 3) ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท โดยมีมูลค่าซื้อ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

ปี 2556 ปี 2557 
6 เดือนแรก  
ปี 2557 

6 เดือนแรก  
ปี 2558 

5. นายสมชาย  แก้วเจริญไพศาล 
6. นางเพ็ญพร  อภิรักษ์เหล่าสกุล 
7. นางวิไล  พงศ์ปรีชา 
8. นายวิทวัส  วิชญธีระพงศ์ 
9. นายสุพัตร์  อภิรติมัย 
10. นายปัณณทัต  สมิทธิศักดา 
11. นางนุสรา  รุ่นเจริญ 
12. นางวิมล  หล่อวิจิตร 
13.นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน 

ขายรวม 1.95 ล้านบาท 

● 6 เดือนแรกปี 2558  กรรมการลําดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มี
บัญชีซื้อขายกับบริษัท  และมีกรรมการจํานวน 2 ท่าน 
(ลําดับที่ 3 และ 7) ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท โดยมี
มูลค่าซื้อขายรวม 83.11 ล้านบาท  ในส่วนผู้บริหารลําดับที่ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 11 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท  และมี
ผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน (ลําดับที่ 3) ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
บริษัท โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 0.93 ล้านบาท 

ทั้งนี้ อัตราค่านายหน้าที่บริษัทคิดจากกรรมการและผู้บริหารทุก
คน เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์ 

2. ผู้บริหารของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เงินให้กู้ยืม 
บริษัทให้กู้ยืมแก่ผู้บริหารและพนักงาน 
ดอกเบ้ียรับ 
บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมพนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยบวก
ร้อยละ 2.00 ต่อปี 
(ปี 2557 และปี 2558 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ต่อปี และ
ร้อยละ 3.50 ต่อปี ตามลําดับ) 

- 
 

0.02 

0.36 
 

0.01 

0.48 
 

0.00 

0.23 
 

0.01 

3. ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 ผู้ถื อหุ้น  10 อันดับแรก 
ประกอบด้วย; 
1.  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
3. นายธวัชชัย  สืบวงศ์ลี 
4. นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์  
5. นายชวัล  เจียรวนนท์ 
6. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 
7.  นางสุพร  วัธนเวคิน 

ค่านายหน้ารับ 

● ปี 2556  ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 และ 10 มีบัญชี
ซื้อขายกับบริษัท 

● ปี 2557  ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10 มีบัญชี
ซื้อขายกับบริษัท 

● ช่วง 6 เดือนแรกปี 2557  ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1, 2, 4, 5, 6, 8 
และ 9 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท 

● ช่วง 6 เดือนแรกปี 2558  ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท 

- - 0.06 0.09 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

ปี 2556 ปี 2557 
6 เดือนแรก  
ปี 2557 

6 เดือนแรก  
ปี 2558 

8. นายอรัญ  สันทัดคุณ 
9. น.ส.พิมพ์ใจ  บูรพชัยศรี 
10. นายจําเริญ  รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 
ณ 30 มิถุนายน 2557 ผู้ถือหุ้น  10 อันดับแรก 
ประกอบด้วย; 
1.  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
3. นายชวัล  เจียรวนนท์ 
4. นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 
5. นางสุพร  วัธนเวคิน 
6. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 
7. นายธวัชชัย  สืบวงศ์ลี 
8. นายอรัญ  สันทัดคุณ 
9. นายจําเริญ  รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 
10. นางสาวพิมพ์ใจ บูรพชัยศรี 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ถื อหุ้น  10 อันดับแรก 
ประกอบด้วย; 
1.  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
3. นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 
4. นายชวัล  เจียรวนนท์ 
5. นางสุพร  วัธนเวคิน 
6. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 
7. นายธวัชชัย  สืบวงศ์ลี 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 
9. นายอรัญ  สันทัดคุณ 
10. นายจําเริญ  รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 

ทั้งนี้ อัตราค่านายหน้าที่บริษัทคิดจากผู้ถือหุ้นทุกคน เป็นไป
ตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

ปี 2556 ปี 2557 
6 เดือนแรก  
ปี 2557 

6 เดือนแรก  
ปี 2558 

ณ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ถือหุ้น  10 อันดับแรก 
ประกอบด้วย; 
1.  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
3. นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 
4. นายชวัล  เจียรวนนท์ 
5. นายธวัชชัย  สืบวงศ์ลี 
6. นางสุพร  วัธนเวคิน 
7. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 
9. นายอรัญ  สันทัดคุณ 
10. นายจําเริญ  รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 

4. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รายได้อ่ืน จากสัญญาระหว่างกัน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน จากสัญญาระหว่างกัน 

- 
5.13 

1.00 
- 

1.00 
- 

1.00 
- 

5. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เงินฝาก บริษัทมีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวันและ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ ใบรับเงินฝาก 
เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ดอกเบ้ียค้างรับ จากตั๋วสัญญาใช้เงิน/ ใบรับเงินฝาก 
ดอกเบ้ียรับ จากตั๋วสัญญาใช้เงิน/ ใบรับเงินฝาก 
ค่าเช่าและบริการจ่าย ค่าเช่าสํานักงานสาขา โดยเป็นอัตราที่
ตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

191.05 
 

0.59 
0.11 
5.75 
0.83 

 
0.01 

305.70 
 

0.60 
1.09 
5.69 
1.57 

 
0.06 

834.84 
 

0.59 
1.33 
3.49 
0.89 

 
0.07 

305.89 
 

0.60 
0.81 
3.06 
0.77 

 
0.13 

6. บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (เดิมชื่อ 
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จํากัด) 

บริษัทย่อยของบริษัทจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
(บริษัทได้ทําการขายบริษัทดังกล่าวในวันที่  30 
กันยายน 2556) 

เงินกู้ยืม บริษัทได้กู้ยืมเงินกู้ด้อยสิทธิจากบริษัทย่อยเพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 และได้กู้
เพิ่มเติมอีกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 
ลูกหนี้อ่ืน บริษัทมีรายได้จากค่าบริการด้านงานสนับสนุนจาก
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยยังค้างชําระอยู่ 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

ปี 2556 ปี 2557 
6 เดือนแรก  
ปี 2557 

6 เดือนแรก  
ปี 2558 

7. บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

บริษัทย่อยของบริษัท ลูกหนี้อ่ืน เป็นลูกหนี้อื่น ๆ ระหว่างกัน 
รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน จากสัญญาระหว่างกัน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

- 
- 
- 
- 

0.57 
3.30 

33.00 
- 

0.56 
1.50 

15.00 
4.44 

1.19 
1.80 

21.60 
- 

8. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด กิจการร่วมค้า ลูกหนี้อ่ืน เป็นลูกหนี้อื่น ๆ ระหว่างกัน 
รายได้อ่ืน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0.38 
0.38 

9. บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2556 ‟ 31 ธันวาคม 2557  นาย
ชัชวาล  เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เป็นกรรมการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) 

ค่าบริการ 
บริษัทใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

0.51 
 
 

- 

0.23 
 
 

- 

0.23 
 
 

- 

- 
 
 

- 
10. บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด ณ 31 ธันวาคม 2556 ‟ 30 มิถุนายน 2558  นาย

ชัชวาล  เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เป็นกรรมการของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์
เจ้นซ์ จํากัด 

ค่าบริการ 
บริษัทใช้บริการกับ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 
จํากัด 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

13.53 
 
 

0.85 

9.75 
 
 

0.83 

4.76 
 
 

0.83 

4.93 
 
 

0.77 

11. บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2556 ‟ 31 ธันวาคม 2557  นาย
ชัชวาล  เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เป็นกรรมการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล  จํากัด 
(มหาชน) 

ค่าบริการ 
บริษัทใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

0.24 
 
 

- 

0.09 
 
 

- 

0.09 
 
 

- 

- 
 
 

- 

12. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด ณ 30 มิถุนายน 2557 ‟ 30 มิถุนายน 2558  นาย
ชัชวาล  เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เป็นกรรมการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด 

ค่าบริการ 
บริษัทใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

- 
 
 

- 

0.44 
 
 

- 

0.07 
 
 

- 

0.39 
 
 

- 
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ความเห็นของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 
ค่านายหน้ารับ 
บริษัทให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและยุติธรรม 
การใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกส่ือสัญญานดาวเทียม 
บริษัทใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกส่ือสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด ทั้งสําหรับภายในสํานักงานและให้บริการลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชําระค่าบริการ

เป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทชําระให้แก่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ท รู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด คิดจากลูกค้ารายอื่น  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม 

การใช้บริการ NETWORK  
บริษัทใช้บริการ NETWORK บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด สําหรับธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยชําระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัท

ชําระให้แก่ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรร มการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม 
นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทมีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสําหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ รายการท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็นดังนี้ 

1. รายการท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง 
เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทจะกําหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึ้นทุกไตรมาส 
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2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 
ฝ่ายบริหารของบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสํานักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจาก
บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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7. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สิน 
 ณ  30  มิถุนายน  2558  บริษัทมีทรัพย์สินซึ่งเป็นสัญญาเช่าพื้นที่ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่าหลาย
ราย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์
การเช่า 

สถานท่ีตั้ง 
พื้นที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ชั้น 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

2,234.87 
666.70 

1 ก.พ. 57 ‟ 31 ม.ค. 60 
12 ก.ค. 57 ‟ 31 ม.ค. 60 

บริษัท บี. กริม. อัลม่าลิงค์ บิลดิ้ง จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 9 อาคารอัลม่าลิงค์ 
ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์ 
ชั้น 15 อาคารอัลม่าลิงค์ 

 
1,470.00 

 
15 ส.ค. 57 ‟ 14 ส.ค. 60 

บริษัท อัมรินทร์ราชประสงค์ จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 1,342.00 1 มิ.ย. 58 ‟ 31 พ.ค. 61 
บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จํากัด สํานักงาน

หน่วยสนับสนุน 
ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  
ชั้น 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

632.02 1 พ.ค. 57 ‟ 30 เม.ย. 60 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานสาขา ชั้น 2, 3 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี 
(ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 
ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี 
(ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 
ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี 
(ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 

300.00 
 

170.00 
 

120.00 

10 มี.ค. 57 ‟ 9 ม.ีค. 60 
 
1 ก.ย. 55 ‟ 31 ต.ค. 58 
 
1 ก.ย. 55 ‟ 31 ต.ค. 58 

บริษัท สยามสินธร จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 2 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 
ชั้น 19 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 
ชั้น 24 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 

173.00 
151.00 
153.00 

1 ก.ค. 58 ‟ 30 มิ.ย. 61 
1 ก.พ. 56 ‟ 31 ม.ค. 59 
1 ส.ค. 56 ‟ 31 ก.ค. 59 

บริษัท ออลซีซัน โฮเต็ล จํากัด สํานักงานสาขา ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน หาดใหญ่ 340.00 16 ก.ย. 55 ‟ 15 ก.ย. 58 
กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 สํานักงานสาขา ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส 302.00 1 ก.พ. 57 ‟ 31 ม.ค. 60 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิ เบศร์ 
จํากัด 

สํานักงานสาขา เลขที่  576  ถ.รัตนาธิ เบศร์     ต.บางกระสอ        
อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  

300.00 1 ม.ค. 58 ‟ 31 ธ.ค. 58 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สํานักงานสาขา ชั้น 14 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า 289.10 17 มิ.ย. 56 ‟ 16 มิ.ย. 59 

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 19 อาคารชุดเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 255.00 4 ก.ค. 58 ‟ 3 ก.ค. 61 

บริษัท เอส เอ บิวดิง จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า (เลขที่ 
200/222, 224, 226) 
ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า  (เลขที่ 
200/221, 223) 

150.00 
 

100.00 

1 มิ.ย. 57 ‟ 31 พ.ค. 60 
 
1 มิ.ย. 58 ‟ 31  พ.ค. 61 
 

นางสิรีธร จารุธัญลักษณ์ สํานักงานสาขา ชั้น 2  เลขที่ 311/16  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง   
อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

249.00 21 ก.ค. 57 ‟ 20 ก.ค. 60 

บริษัท บางกอกออฟฟิศ 3 จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 11 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ 229.78 1 ก.ค. 56 ‟ 30 มิ.ย. 59 

หา้งหุ้นส่วนจํากัด รัจนาการ (2530) สํานักงานสาขา ชั้น 4 อาคารบี ตลาดบองมาเช่ร์ 188.00 1 เม.ย. 56 ‟ 31 มี.ค. 59 
บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 3 อาคารเอ็นมาร์ค 179.72 4 ก.ย. 56 ‟ 3 ก.ย. 59 

บริษัท เค.อาร์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 7 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา 170.00 1 ม.ค. 57 ‟ 31 ธ.ค. 59 

บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 162.70 19 ส.ค. 57 ‟ 18 ส.ค. 60 

บริษัท รสาทาวเวอร์  จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 11 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 156.00 25 ก.พ. 57 ‟ 24 ก.พ. 60 

บริษัท มะลิ 2013 จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น 1 อาคารมะลิเพลส เชียงใหม่ 80.00 1 ต.ค. 57 ‟ 30 ก.ย. 60 

บริษัท ตึกคอม ศรีราชา จํากัด สํานักงานสาขา ชั้น G อาคารตึกคอมศรีราชา 54.10 17 มี.ค. 57 ‟ 31 มี.ค. 60 

นายสุรศักดิ์  สิงหเสนี สํานักงานสาขา เลขที่ 353/15  หมู่ที่ 4  ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

อาคาร
พาณิชย์ 

1 ม.ค. 55 ‟ 31 ธ.ค. 58 

นายสมเกียรติ  บุญดาว สํานักงานสาขา เลขที่ 1/832  ชั้น 2, 2.5, 3  หมู่ที่ 17  ต.คูคต     
อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี 
 

อาคาร
พาณิชย์ 

1 พ.ย. 55 ‟ 31 ต.ค. 58 
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ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์
การเช่า 

สถานท่ีตั้ง 
พื้นที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

นางสรวงสุดา  เอื้ออัมพร สํานักงานสาขา เลขที่  119  หมู่ที่  10  ต.แม่สาย  อ.แม่สาย         
จ.เชียงราย 

อาคาร
พาณิชย์ 

1 ก.ค. 56 ‟ 30 มิ.ย. 59 

นางบุญยิ่ง  ธารารักษ์ สํานักงานสาขา เลขที่ 173/83-84  หมู่ 1  ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่  
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมืองสุราษฏร์ธานี  จ.สุราษฎร์
ธานี 

อาคาร
พาณิชย์ 

8 ก.พ. 57 ‟ 7 ก.พ. 60 

นางสุรีย์พร  ตรีพงษ์พันธ์ สํานักงานสาขา เลขที่  28/16 -17  ถ.ยิงเป้า   ต .สนามจันทร์         
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม 

อาคาร
พาณิชย์ 

1 ต.ค. 57 ‟ 30 ก.ย. 60 

นายโกสิต  อริยวงศ์ สํานักงานสาขา เลขที่ 223/20  ถ.มหาราช  ต.ปากน้ํา  อ.เมือง
กระบี่  จ.กระบี่ 

อาคาร
พาณิชย์ 

9 เม.ย. 58 ‟ 8 เม.ย. 59 

นางนฤมล  อิสริยะภิญโญ สํานักงานสาขา เลขที่ 300/69-70  หมู่ที่ 4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง
ปัตตานี  จ.ปัตตานี 

อาคาร
พาณิชย์ 

9 เม.ย. 58 ‟ 8 เม.ย. 59 

นายวิโรจน์  คงพูล สํานักงานสาขา เลขที่ 59/28  ถ.หว้ยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมืองตรัง  
จ.ตรัง 

อาคาร
พาณิชย์ 

9 เม.ย. 58 ‟ 8 เม.ย. 59 

นางสุมาลี  กอบกิจพานิชผล สํานักงานสาขา เลขที่ 308, 310  หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้าง
ค ล า น   ต . ช้ า ง ค ล า น   อ . เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่               
จ.เชียงใหม่ 

อาคาร
พาณิชย์ 

1 มิ.ย. 58 ‟ 31 พ.ค. 61 

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

อาคาร
พาณิชย์ 

18 มิ.ย. 58 ‟ 17 มิ.ย. 59 

บริษัท สยามน้ํามันละหุ่ง จํากัด ศูนย์สํารอง
ฉุกเฉิน 

ชั้นที่ 22  อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ  เลขที่ 
5 8 9 / 1 2 3   ถ . บ า ง น า -ต ร า ด   เ ข ต บ า ง น า  
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ได้ระบ ุ 1 ก.พ. 57 ‟ 31 ม.ค. 60 

 รายละเอียดของสัญญาร่วมทุนกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 
 บริษัทมีการเข้าทําสัญญาร่วมทุนในบริษัทร่วมในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท และกิจการร่วมค้าในประเทศไทย 
1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อบริษัทร่วม: SBI Royal Securities Public Company Limited (“SBIR”) 
ประเภทธุรกิจ: บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศกัมพชูา 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว: 15.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โครงสร้างการถือหุ้น: 1. SBI Holdings, Inc เป็นบริษัทในเครือของ SBI Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท

ทางการเงินชั้นนําในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
2. บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 20.01 
3. Camsec Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศกัมพูชา

ในเครือของ Royal Group ถือหุ้นร้อยละ 14.70 
มูลค่าเงินลงทุนของบริษัท: 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
วันท่ีเข้าลงทุน: 19 กุมภาพันธ์ 2557 
ลักษณะการบริหารงาน: ไม่มีอํานาจในการควบคมุโดยตรง  บริษัทได้ส่งกรรมการ 2 ท่านเขา้ไปเป็น

กรรมการใน SBIR คือ นายวราห ์ สุจริตกุล และนายช่วงชยั  นะวงศ์ 
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ชื่อกิจการร่วมค้า: บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด (“SBITO”) 
ประเภทธุรกิจ: บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว: 500 ล้านบาท 
โครงสร้างการถือหุ้น: 1. SBI Financial Services เป็นบริษัทในเครือของ SBI Group ซึ่งเป็นกลุ่ม

บริษัททางการเงินชั้นนําในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นร้อยละ 55  
2. บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 45 

มูลค่าเงินลงทุนของบริษัท: 225 ล้านบาท 
วันท่ีเข้าลงทุน: 21 ตุลาคม 2557 
ลักษณะการบริหารงาน: ควบคุมร่วมกัน  บริษัทได้ส่งกรรมการ 1 ท่านเข้าไปเป็นกรรมการใน SBITO คือ 

นางพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ 

8. รายงานของผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ส าหรับน าเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 รายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามเอกสารแนบที่ 3 

9. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
 บริษัทจะมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องดําเนินการซื้อหุ้น SBITO จาก FSL ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่  21  ตุลาคม  2558  ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียก่อนเข้าทํารายการ   

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8 

11. กรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ที่สามารถเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงแทน 
 นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้  ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายช่วงชัย  นะวงศ์) (นางพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ) 
       กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
                 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 


