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วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำที่มีช่ื อเสียงในประเทศ
และมีเครือข่ายพร้อมทัง้ ความเชี่ ยวชาญ
ด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค

ค่านิยมองค์กร

Full
Services

พันธกิจ

Product
Innovative

Corporate
Governance

Specialist In
Greater Mekong

เรา

มุ ่งมัน่ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชนั ้ น�ำที่มีชื่อเสียงในประเทศ ให้บริการ
เข้าถึงลูกค้ารายบุ คคล การให้ค�ำแนะน�ำ การลงทุน เพื่อสร้างผล
ตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้ครบวงจรส�ำหรับ
ลูกค้า ยึดมัน่ จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลที่ดี พัฒนาบุ คลากรเพือ่ มอบบริการ
ที่ดีเลิศ อีกทัง้ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุ ดนิง่
เรามุ ่งเน้นการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีมีเครือข่ายและความเชี่ ยวชาญด้าน
การลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�ำ้ โขง 6 ประเทศ
หรือกลุ่ม GMS (Greater Mekong Sub-region)

Market Share
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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ฐานธุรกิจของ ฟินันเซีย ไซรัส

ประเทศไทย

15 จังหวัด
32 สาขา 511 IC
- บริษัทฯ มีส�ำนักงานสาขาจ�ำนวน 32 แห่ง แบ่งเป็น กรุ งเทพฯ และ ปริมณฑล
14 สาขา และต่างจังหวัด 18 สาขา
- มีผู้แนะน�ำการลงทุน (Investment Consultant) จ�ำนวน 511 คน
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บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมู ลที่ได้
มาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้ อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 32 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้ อ
ขายอ�ำนวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การ
เปิ ดบัญชี ครัง้ เดียว ทัง้ ยังรองรับการช� ำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้อง
เปิ ดบัญชี เงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุน
จากตลาดอื่นไปสูต่ ลาดที่มแี นวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สงู กว่าได้ตลอดเวลา ด้านการช� ำระราคาระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ได้ทำ� ธุ รกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ ยวชาญในด้านการช� ำระราคา
ระหว่างประเทศ ทัง้ นี้เพื่อเพิ่มความเชื่ อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการช� ำระราคา และความปลอดภัย
ในการลงทุนต่างประเทศ

ทวีปเอเชี ย

ทวีปยุ โรป
-

เนเธอร์แลนด์
โปตุเกส		
เยอรมัน
อิตาลี		
ฟิ นแลนด์
นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

-

เบลเยี่ยม
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
เดนมาร์ก
สวีเดน
สเปน
โปแลนด์

ทวีปอเมริกาเหนือ
- สหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

-

ฮ่องกง
สิงคโปร์
ญี่ป่ ุ น
กัมพู ชา
ลาว
เวียดนาม

ทวีปออสเตรเลีย
- ออสเตรเลีย
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จุดเด่นทางการเงิน
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)

ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร
(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของ
ผู ้ถือหุ้น
(เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)
ทุนเรือนหุ้น
(หุ้น)

รายได้รวม
ก�ำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทน
จากส่วนของผู ้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น1
มู ลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
มู ลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
จ�ำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นบุ ริมสิทธิจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

2558
1,679
138
4,010
1,664
2,346

2559
1,856
231
6,541
4,039
2,502

2560
1,655
177
5,953
3,357
2,596

(474)
8.20
3.38

417
12.47
4.39

(764)
10.71
2.84

6.06
0.71

9.54
1.61

6.96
1.29

0.30
4.03
0.17
38.37
1.60
581,403,025
581,403,025
550,221,699

0.46
4.30
0.13
46.51
1.60
581,403,025
581,403,025
581,403,025

0.15
4.46
0.13
28.25
1.60
581,403,025
581,403,025
581,403,025

หมายเหตุ: 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สถานะทางการเงินโดยสังเขป
งบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน

(764)
(84)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

283
(565)
706
141

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
706
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
4,453
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อ่ืน
1,382
รวมสินทรัพย์
6,541
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
2,114
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
1,925
ส่วนของผู ้ถือหุ้น
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ำรอง
1,631
ก�ำไรสะสม (สุทธิ)
871
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
0.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น 6,541

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้
1,655
ค่าใช้จ่ายรวม
1,447
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ก�ำไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินปั นผลจ่าย (2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

208
31
177
(8)
169

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (3)
สินทรัพย์อ่นื
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู ้ถือหุ้น
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ำรอง
ก�ำไรสะสม (สุทธิ)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
รวมหนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น

141
3,925
1,887
5,953

1,574
1,783
1,629
966
0.7
5,953

871
(4)
169
6
(76)
966

หมายเหตุ
1 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 200 ลบ.
2 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลในเดือนพฤษภาคม 2560 จ�ำนวน 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 76 ล้านบาท
3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ลดลง 528 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 438 ลบ.
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ

ชั ชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู ้ถือหุ้น,
ปี 2560 ภาวะตลาดค่อนข้างซบเซาเกือบตลอดทัง้ ปี ยกเว้น
ในช่ วงไตรมาสสุ ด ท้าย ซึ่ งมู ล ค่าการซื้ อขายเฉลี่ ยต่อวันลดลง
ร้ อ ยละ 4.1 และลดลงร้อยละ 18.8 ในส่วนของนักลงทุนรายบุ คคล
โดยมู ลค่าซื้ อขาย ร้อยละ 78 ของบริษัทฯ นัน้ เป็นมู ลค่าการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายบุ คคล ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้า
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 19 และส่วนแบ่งการ
ตลาดของ บริษัทฯ ลดจากร้อยละ 5.61 ในปี 2559 เหลือร้อยละ
5.00 ในปี 2560 ขณะเดียวกันอันดับส่วนแบ่งการตลาดตกลงมา
หนึ่งอันดับ เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ อย่างไร
ก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดการซื้ อขายออนไลน์ของบริษัทฯ ยังคง
อยู ่อันดับที่ 2 ที่ร้อยละ 7.4 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในส่วน
ลูกค้ารายบุ คคลของเรา
อัตราค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยในปี 2560 ลดลง
จากร้อยละ 0.10 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 0.09 ในปี 2560 สะท้อน
ถึงการแข่งขันที่รุนแรงในธุ รกิจนี้ อันเป็นผลมาจากมู ลค่าการซื้ อ
ขายที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินธุ รกิจที่หันมาให้ความ
ส�ำคัญกับการซื้ อขายออนไลน์มากขึ้น
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บริษทั ฯ มีมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ
ร้อยละ 19 ในปี 2560 ซึ่ งใกล้เคียงกับปี 2559 และสอดคล้องกับ
สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะเดียวกัน สัดส่วน
การซื้ อขายของบริษทั ฯ จากส่วนของลูกค้าสถาบันเพิ่มขึน้ มากกว่า
ร้อยละ 60 ในปี 2560 และเท่ากับร้อยละ 4 ของรายได้ค่านายหน้า
ทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่ งบริษัทฯ ก�ำลังพยายามท�ำการปรับเปลี่ยน
เพื่อขยายสายงานค้าหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบันนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้แนะน�ำการลงทุน
511 ราย ลดลงจากสิน้ ปี 2559 ที่มี 564 ราย ด้านสาขา ได้ลด
จ�ำนวนลง 3 สาขา เหลือ 32 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล 14 สาขา และเป็นสาขาต่างจังหวัด 18 สาขา เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวโน้มดิจิทัลในยุ คปั จจุ บัน
รายได้คา่ ธรรมเนียมจากธุ รกิจวาณิชธนกิจอยู ท่ ่ ี 93 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี 2559 โดยบริษัทฯ เป็นผู ้จัดการการจัด
จ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ บมจ.
ริช สปอร์ต บมจ. ฮิวแมนิก้า บมจ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง และ
บมจ. อินฟอร์เมชั่ น แอนด์คอมมิวนิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส ซึ่ งสามารถ
ระดมทุนได้กว่า 2,543 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษทั ฯ ได้เริ่มท�ำธุ รกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เมื่อกลาง
ปี 2559 และก้าวขึน้ มาเป็นผู เ้ ล่นหลักของธุ รกิจนีใ้ นเวลาอันรวดเร็ว
โดยธุ รกิจการซื้ อขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ สามารถท�ำ
ก�ำไรได้ 79 ล้านบาท หรือประมาณครึ่งหนึ่งของก�ำไรจากการค้า
หลักทรัพย์ทงั้ หมด ซึ่ งก�ำไรจากการค้าหลักทรัพย์นี้ ส่วนใหญ่จะ
เกิดจากการค้าเพื่อบัญชี บริษัทฯ เป็นหลัก ความส�ำเร็จของธุ รกิจ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น เป็นเพราะการมุ ่งเน้นใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิประเภท “out of the money” ซึ่ งเป็นตลาดที่บริษัท
หลักทรัพย์รายอื่นไม่ค่อยได้ให้ความส�ำคัญ
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา
่
เพือขายหุ้นที่ถืออยู ่ใน SBI Thai Online Securities (“SBITO”)
ร้อยละ 45 คืนให้กับ SBI Financial Services Co., Ltd. ผู ้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท SBITO โดยสัญญาระบุ การขายหุ้นที่ถืออยู ่
ครึ่งหนึ่งในเบื้องต้น ด้วยราคาตามมู ลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 พร้อมกับสิทธิในการขายส่วนที่เหลือหลังจากนั้น
อีก 12 เดือนในราคาเดียวกัน สัญญานี้ทำ� ให้บริษัทฯ ต้องบันทึก
ค่าใช้จา่ ยเงินลงทุนด้อยค่าแบบ one-time ที่มนี ยั ส�ำคัญในปี 2560

ในตลาดต่างประเทศ บริษทั ฯ เป็นผู น้ ำ� ในการให้บริการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของเวียดนามแก่นกั ลงทุนไทย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีบทบาท
ส�ำคัญมากขึน้ จากการน�ำเสนอบริการการซื้ อขายออนไลน์ในเดือน
มกราคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท VN Direct ที่
มีความสัมพันธ์เชิ งกลยุ ทธ์กับบริษัทฯ ซึ่ งเป็นผู ้น�ำของบริษัทหลัก
ทรัพย์ในประเทศเวียดนามที่มุ่งเน้นการท�ำธุ รกรรมออนไลน์
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงองค์กร จึงเพิ่มอัตราก�ำลังคนใน
ส่วนของฝ่ ายก�ำกับและฝ่ ายบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับกับความ
หลากหลายทางธุ รกิจของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น

ตลอดปี 2560 นัน้ บริษัทฯ ได้กระจายความหลากหลาย
ของรู ปแบบธุ รกิจผ่าน build-out ที่ท�ำให้ธุรกิจวาณิชธนกิจ การ
ค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชี บริษัทฯ และธุ รกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ตราสารอนุพันธ์ของเราประสบความส�ำเร็จ เป็นผลให้บริษัทฯ
ลดการพึ่ ง พาธุ รกิ จ การเป็ น นายหน้ า ซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
นักลงทุนรายบุ คคลแบบเดิมๆ ไปได้ ในขณะเดียวกัน ได้ขยายขนาด
และขอบเขตของภาพรวมธุ รกิจทัง้ หมด ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ช่ วงต้นปี 2560 บริษัทฯ ได้แถลงการจดทะเบียนใบอนุญาต
จะส่งผลให้บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น
ระบบซื้ อขายออนไลน์ท่มี ปี ระสิทธิภาพสูง ซึ่ งพัฒนาโดยบริษทั หลัก
ปี 2561
ทรัพย์ชั้นน�ำของเกาหลีใต้ คือ Kiwoom Securities โดย Kiwoom
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ตลอด
วัตถุประสงค์หลักในปี 2561 มีดังนี้ (i) ประสบความส�ำเร็จ
ระยะเวลา 12 ปี ท่ผี ่านมา ระบบนี้จึงเป็นการลงทุนครัง้ ส�ำคัญของ ในการเปิ ดให้บริการระบบซื้ อขายออนไลน์จาก Kiwoom ในเดือน
บริษัทฯ และได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภาวะตลาดของไทย โดย มีนาคม 2561 (ii) เพิ่มรายได้จากธุ รกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
จะเริ่มเปิ ดให้บริการในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่ งในปี 2560 บริษัทฯ และ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชี บริษัทฯ โดยการจัดสรรเงินทุนแก่
ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านของอัตราก�ำลังคนส�ำหรับโครงการ
ธุ รกรรมเหล่านี้ให้มากขึ้น และน�ำเสนอเครื่องมือการซื้ อขายแบบ
นี้ โดยการขยายแผนก IT และตัง้ ทีมผู ้เชี่ ยวชาญทัง้ ด้านเทคนิค
algorithm (iii) การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ หุ้นกู้อนุพันธ์
และการตลาดของ “E-Business” ระบบซื้ อขายนี้ได้ถูกออกแบบมา
(Equity Linked Notes) (iv) การปรับเปลี่ยนสายงานลูกค้าสถาบัน
ส�ำหรับการใช้งานในอุ ปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
(v) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการใช้เงิน
ซื้ อขาย และสร้างประสบการณ์ท่ดี แี ก่ลกู ค้าออนไลน์ ทัง้ นี้ ระบบใหม่
ทุนของบริษัทฯ ที่อาจมีความหลากหลายมากขึ้น วัตถุประสงค์ดัง
จะช่ วยพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อ
กล่าวข้างต้นนี้ จะช่ วยให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตและเข้าถึง
ดึงดูดลูกค้าออนไลน์รายใหม่ๆ เข้ามา เพราะการซื้ อขายออนไลน์
่ ่
ก�ำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนรายบุ คคลในประเทศไทย ซึ่ งคิดเป็น ธุ รกิจต่างๆ ได้ เพือเพิมพู นรายได้และก�ำไรในภายภาคหน้า
สัดส่วนประมาณร้อยละ 89 ของนักลงทุนกลุ่มนี้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

6 4 3

2

1. นายชั ชวาลย์ เจียรวนนท์

6. นายจื้อเซิ่ ง สวู ่

2. นายวราห์ สุจริตกุล 		

7. พลต�ำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

3. นายช่ วงชั ย นะวงศ์ 		
กรรมการ

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการ

1

5

7

8

9

กรรมการ

กรรมการอิสระ

8. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระ

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุ รกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุ รกิจหลัก ดังนี้ ธุ รกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ธุ รกิจ
วาณิชธนกิจ ธุ รกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุ รกิจตราสารหนี้ ธุ รกิจซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ธุ รกิจตัวแทน
สนับสนุนการซื้ อ/ขายหน่วยลงทุน ธุ รกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้ ปี 2560
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2558 – 2560 จ�ำได้แนกได้ดังนี้
ประเภทรายได้

2558
ล้านบาท ร้อยละ
ค่านายหน้า
1,406 83.77
ค่าธรรมเนียมและบริการ
71
4.22
่
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพือซื้ อหลักทรัพย์
58
3.45
่
ก� ำไรและผลตอบแทนจากเครื อ งมื อ
165
9.86
ทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
-1.75
(29)
ร่วมและการร่วมค้า
ก� ำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงิน
0.00
ลงทุนในการร่วมค้า
รายได้อ่นื
0.45
8
รวมรายได้
1,679 100.00

2559
ล้านบาท ร้อยละ
1,436 77.39
128
6.91
77
4.17
229
12.33

2560
ล้านบาท ร้อยละ
1,169 70.63
149
8.98
80
4.86
251
15.15

(34)

-1.86

(22)

-1.34

-

0.00

10

0.60

20
1.06
1,856 100.00

18
1.12
1,655 100.00

FSS MAJOR PRODUCTS
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ธุรกิจหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรม
ณ สิน้ ปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิ ดทีร่ ะดับ 1753.71
จุ ด เพิม่ ขึน้ 13.7 % YoY โดยมีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ตาม
ราคาของตลาด SET อยู ่ท่ี 17.9 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ 15.6%
YoY อัตราเงินปั นผลตอบแทนของ SET และ mai อยู ่ท่ี 2.7%
และ 1.4% ตามล�ำดับ
ขณะทีม่ ูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันรวมของ SET และ mai
ในปี 2560 อยู ่ท่ี 50,114 ล้านบาท ลดลง 4.6 % จากปี ก่อน
หน้า โดยภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทัง้ ปี จนกระทัง่ ในช่ วงไตรมาสที่
4 ของปี การเมืองไทยมีความชัดเจนมากขึ้นจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการก�ำหนดวันเลือกตัง้ ในปี ถัดไป
ท�ำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สดใสมากขึ้น
ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นไปได้ดว้ ยดี โดยได้รบั แรงขับเคลือ่ น
จากภาคการท่องเทีย่ วและส่งออกทีเ่ ติบโตเหนือความคาดหมาย
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ต่อเนื่อง ในขณะ
เดียวกันเศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตที่ดีขึน้ ด้วย
ทัง้ นีน้ กั ลงทุนต่างประเทศมีสดั ส่วนการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวัน
ที่ 30.2% ของมู ลค่าการซือ้ ขายต่อวัน เพิม่ ขึน้ จาก 25.6%
ในปี 2559 อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู ้ขายสุทธิท่ี
ราว 2.6 หมื่นล้านบาท เทียบกับเป็นผู ้ซือ้ สุทธิในปี 2559 ที่ราว

7.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู ้ขับเคลื่อนหลัก
โดยเป็นผู ้ซือ้ สุทธิในตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทในปี 2560 ขณะ
ที่ นั ก ลงทุ น บุ คคลยั ง คงเป็น กลุ่ ม ที่มี สั ด ส่ ว นการซื้อ ขายมาก
ที่สุดที่ 48%
ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ�ำนวนนัก
ลงทุนที่เปิ ดบัญชีทัง้ หมด 1.51 ล้านบัญชี เพิม่ ขึน้ 11.59 % จาก
สิน้ ปี 2559

คำ�อธิบายธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทฯ เริม่ ให้บริการธุ รกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายเลข 24 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนของ
ลูกค้า โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุนที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทัง้ ประสบการณ์
และให้บริการข้อมู ลการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลกู ค้าเพือ่ ใช้
เป็นข้อมู ลประกอบการตัดสินใจลงทุน อีกทัง้ บริษัทฯ จัดให้
มีระบบการซือ้ ขายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยลูกค้าสามารถส่งค�ำ
สัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้อมู ลบัญชี ตรวจสอบ
การยืนยันรายการซือ้ ขายและการช�ำระราคาได้ด้วยตนเอง
กลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯ มีทงั ้ ลูกค้าบุ คคลรายย่อย และลูกค้า
สถาบันทัง้ ในและต่างประเทศ

Market Statistics
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1,391.93
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จำ�นวนลูกค้าที่เปิดบัญชีในตลาด

หน่วย: ราย

หน่วย: ล้านบาท

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เทียบกับรายได้รวม
ของบริษัทฯ ตามงบการเงิน

(คำ�อธิบาย กราฟรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม)
ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ยมี ร ายได้ ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์จ�ำนวน 1,333.62 ล้าน
บาท ส่วนของบริษัทฯ 1,333.62
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.43 และ
77.90 ของรายได้รวม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ยมี ร ายได้ ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์จ�ำนวน 1,355.02 ล้าน
บาท ส่วนของบริษัทฯ 1,355.02
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.02 และ
71.56 ของรายได้รวม

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ยมี ร ายได้ ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์จ�ำนวน 1,093.71 ล้าน
บาท ส่วนของบริษัทฯ 1,093.71
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.08 และ
65.45 ของรายได้รวม
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ปั จจุ บัน บริษัทฯ ประกอบธุ รกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจ�ำหน่ายหลัก
ทรัพย์และรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่ งประกอบด้วยบุ คลากรที่มีประสบการณ์และมีความ
เชี่ ยวชาญ อีกทั้งมีความรู ้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับ
ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุ รกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ
หน่วย: ล้านบาท
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โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจตามงบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุ รกิจวาณิชธนกิจ จ�ำนวน
55.18 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 55.18
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ 3.22
ของรายได้รวม

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุ รกิจวาณิชธนกิจ จ�ำนวน
89.65 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 89.65
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และ 4.73
ของรายได้รวม

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่
ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่ น
•

การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบง�ำกิจการ

•

การปรับปรุ งโครงสร้างทางการเงิน

•

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุ รกิจวาณิชธนกิจ จ�ำนวน
92.81 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 92.81
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.61 และ 5.55
ของรายได้รวม

•

การประเมินมู ลค่ากิจการ

•

การเข้ า ท�ำ รายการประเภทต่ า งๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่ น การเพิกถอน
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น การได้ ม าและ
จ�ำหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือ
การเข้ า ท� ำ รายการเกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท จด
ทะเบียน เป็นต้น
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ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

และการเป็นผู้จัดการการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2560

ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2560

บริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่ น แอนด์
คอมมิวนิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส

ลักษณะการให้บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก

บมจ. ริช สปอร์ต

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก

บมจ. ฮิวแมนิก้า

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก

ตารางแสดงผลงานการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2560

บริษัท
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ลักษณะการให้บริการ

บมจ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. อินฟอร์เมชั่ น แอนด์
คอมมิว นิเคชั่ น เน็ทเวิร์คส

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ริช สปอร์ต

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ฮิวแมนิก้า

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. สยามอีสต์ โซลูช่ั น

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่ น

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท

ลักษณะการให้บริการ

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ซิ ก้า อินโนเวชั่ น

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. พริมา มารีน

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่ น

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เชี ยงใหม่ริมดอย

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. แอ็พพลาย ดีบี

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ไทยมุ ้ย คอร์ปอเรชั่ น

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ธนบุ รี เฮลท์แคร์ กรุ ๊ป

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ดู เดย์ ดรีม

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ซั นสวีท

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

ซึ่ งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุ รกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ท่ีเสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจอื่น
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุ รกิจซื้ อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่ ว งหน้ า รวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการเป็ น สมาชิ ก
ประเภทตั ว แทนซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ของบริ ษั ท
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท ส�ำนัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Thailand Clearing House
“TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิ ดให้บริการการซื้ อขายสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา
แผนงานธุ รกิจและแผนงานด้านตลาดของธุ รกิจซื้ อขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุม่ ลูกค้าเดิม
ที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมี
ความรู ้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง ส�ำหรับลูกค้าราย
ใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่ม่นั คง มี
ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุ รกรรมทั้งการลงทุนในหลัก
ทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการอบรมให้ความรู ้กับลูกค้าและผู ้สนใจ
ให้เข้าใจถึงกลยุ ทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสาร
อนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิ ด
บริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่าน
กระดานซื้ อขายรายใหญ่ เพื่อช่ วยเสริมสภาพคล่องของ Single Stock Future โดยบริษทั ฯ คาดหวังว่า จะสามารถรองรับ
ปริมาณธุ รกรรมที่สงู ขึน้ และเป็นการเพิ่มช่ องทางรายได้ให้แก่
บริษทั ฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นกั ลงทุนก�ำลังให้ความ
สนใจ ท�ำให้ภาพรวมของปริมาณการซื้ อขายของตลาด TFEX
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Future
ปี 2560 บริษัทฯ มีบัญชี ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
3,888 บัญชี ปริมาณการซื้ อขายรวมทัง้ สิน้ 3,595,558 สัญญา
รายได้คา่ นายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 73.61 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้าน
ซื้ อขายสัญญาล่วงหน้า
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ปี 2559 บริษัทฯ มีบัญชี ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
3,983 บัญชี ปริมาณการซื้ อขายรวมทั้งสิ้น 2,684,907
สัญญา รายได้คา่ นายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วง
หน้าของ บริษัทฯ จ�ำนวน 81.00 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มี
ธุ รกรรมด้านซื้ อขายสัญญาล่วงหน้า
ปี 2558 บริษัทฯ มีบัญชี ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
4,029 บัญชี ปริมาณการซื้ อขายรวมทัง้ สิน้ 2,161,302 สัญญา
รายได้คา่ นายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 72.82 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้าน
ซื้ อขายสัญญาล่วงหน้า

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้ อ/ขายคืนหน่วยลงทุน

ธุ รกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้ อ / ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุน
รวมที่ อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า ภายใต้ แ นวคิ ด การให้
บริการจุ ดเดียวแบบครบวงจรโดยลูกค้าสามารถท�ำรายการ
ซื้ อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทกุ ประเภท จากทุกบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษทั ฯ เป็นตัวแทนฯ
พร้อมข้อมู ลเชิ งเปรียบเทียบ และการน�ำเสนอสรุ ปรายการ
ลงทุนทัง้ หมดในรายงานฉบับเดียวซึ่ งท�ำให้การลงทุนในกองทุน
รวมเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับลูกค้า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ รับ
เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนให้กับ
บลจ. จ�ำนวน 20 แห่ง

รายงานประจำ�ปี 2560

ปี 2560 มู ลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,912.73 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2559 มู ลค่า 313.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.42
บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพิ่มจ�ำนวนบลจ. ในการเป็นตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก องทุ น รวมและมี แ ผนงานพั ฒ นาระบบการให้
บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษทั ฯ เปิ ดให้บริการระบบ
SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของ
บริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่ องทาง
INTERNET ได้
3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ท่ีน�ำมาให้ยืมยัง
คงเป็นของผู ้ให้ยืม
ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ จ�ำนวน 0.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05
ของรายได้รวมปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการ
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จ�ำนวน 2.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.14 ของรายได้รวม
ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�ำนวน 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.05 ของรายได้รวม

ธุรกิจตราสารหนี้
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ปั จจุ บัน บริษทั ฯ เป็นสมาชิ กของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย
ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้ อขายตราสารหนี้ ให้
ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ บริการแก่นักลงทุนในการซื้ อขายตราสารหนี้
ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มธุ รกรรมการเป็นตัวแทน
ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตัง้ แต่วันที่ 16 จ�ำหน่ายตราสารหนี้/หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนาย
หน้ า ซื้ อ ขายตราสารหนี้ ใ นตลาดรองซึ่ งการด� ำ เนิ น ธุ รกิ จ
กันยายน 2553 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู ้ยืมและ ตราสารหนี้ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภาย
ผู ใ้ ห้ยมื หลักทรัพย์ โดยจัดให้ลกู ค้าผู ม้ คี วามประสงค์จะยืมหลัก ใต้แนวคิดการให้บริการจุ ดเดียวแบบครบวงจร (One Stop
ทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถด�ำเนินการตามความ Service)
ประสงค์ ธุ รกรรมนีส้ ง่ เสริมให้นกั ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant
เพิ่มขึ้น ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และยังเป็นอีกทาง
:DW)
เลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับ
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants
นักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุ รกิจ
(DW) ในปี 2559 - 2560 ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซื้ อ
อื่นๆของบริษัทฯ เช่ น ธุ รกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ธุรกิจ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) จ�ำนวน 301 รุ ่น
การลงทุน ธุ รกิจซื้ อขายสัญญาล่วงหน้า ธุ รกิจใบส�ำคัญ
โดยได้รับการตอบรับจากผู ้ลงทุนเป็นอย่างดี ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ
รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ (Credit Rating) ในระดับ
เทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ เพื่อ
BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 26
ให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุ รกรรมอย่างกว้าง
กันยายน 2560
ขวาง รายละเอียดโดยสรุ ปของธุ รกรรมมีดังนี้
ทัง้ นี้เพื่อพัฒนาธุ รกิจ DW บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าท�ำการ
กับการให้ความรู ก้ บั ผู ล้ งทุนเพื่อให้ผูล้ งทุนรับรู ถ้ งึ ผลตอบแทน
ขายชอร์ต โดยบริษัทฯให้ขายชอร์ตได้ส�ำหรับหลักทรัพย์ท่อี ยู ่
และความเสี่ยงจากการลงทุนใน DW อีกทัง้ ยังมีการจัดท�ำบท
ในดัชนี SET100 และ ETF ซึ่ งบริษัทฯมีหลักทรัพย์เพียงพอ
วิเคราะห์เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการ ตัดสินใจของนักลงทุน
ต่อความต้องการยืมของลูกค้า ท�ำให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสใน
อีกด้วย
การลงทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้
ทั้งนี้การขายชอร์ตสามารถกระท�ำผ่านทั้งบัญชี เงินสดและ
บัญชี เครดิตบาลานซ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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ธุ ร กิ จ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศ
(Global Trading)
บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้ อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้ อขายหลัก
ทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมู ลที่ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล สามารถซื้ อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 32 ตลาด
ทุนทั่วโลก โดยระบบซื้ อขายอ�ำนวยความสะดวกให้นกั ลงทุน
สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดาย
ภายใต้การเปิ ดบัญชี ครัง้ เดียว ทัง้ ยังรองรับการช� ำระราคา
ได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ตอ้ ง
เปิ ดบัญชี เงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency
Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาด
อื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอด
เวลา ด้านการช� ำระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ท�ำ
ธุ รกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มคี วามมั่นคงและ
เชี่ ยวชาญในด้านการช� ำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มความเชื่ อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการช� ำระ
ราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

ธุรกิจลงทุน

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มฝี ่ ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชี บริษทั ฯ
รับผิดชอบดูแลธุ รกิจการลงทุนของบริษทั ฯ มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนใน
กิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการ
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้าในระยะ
สั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้
พิจารณาจัดสรรวงเงิน ก�ำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการ
ก�ำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ ง
บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากก�ำไรจากการซื้ อขายหลัก
ทรัพย์ เงินปั นผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment
Committee) ซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ ท�ำหน้าที่กำ� หนดกลยุ ทธ์หรือนโยบายการลงทุนของ
บริษัทฯ ทัง้ ประเภทระยะสัน้ และระยะยาว โดยกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่
เหมาะสม จ�ำกัดจ�ำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ และรายงาน
สถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่ อให้ ส ามารถติ ด ตามการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ฟินันเซีย ไซรัส

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ และมุ ่งมั่นในการด�ำเนินธุ รกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชั่ น
ส่งผลร้ายและเป็นอุ ปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตัง้ แต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่ น
ในทุกรู ปแบบ โดยกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความส�ำคัญและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่ส่อไปในทางจู งใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในทางที่มชิ อบหรืออาจท�ำให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม รวมทัง้ แจ้งให้พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์
หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจู งใจให้ผู้นั้นกระท�ำหรือละเว้น การกระท�ำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่ง
หน้าที่ของตน ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้องกับคอร์รปั ชั่น (Anti-Corruption
progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู ่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการน�ำไปปฏิบัติ
โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทัง้ หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ส้ อบบัญชี ที่สำ� นักงาน
ให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิ กแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการ
ตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่ อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อการด�ำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่ น
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นอกจากนี้ การแบ่งปั นและตอบแทนสิ่งดีๆ สู่สังคมคือหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงการบู รณาการพื้นฐาน
ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลของประเทศ เพื่อช่ วยยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนให้ประเทศเกิดการ
พัฒนาด้วยดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่ งในปี ท่ผี า่ นมากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซี ย
ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) มีดังนี้
โครงการฟิ นันเซี ย ไซรัส ปั นน�้ ำใจให้กับน้องนักเรียน โครงการปล่ อ ยเต่ า ปลู ก ดอกดาวเรื อ งเฉลิ ม
โรงเรียนเพชรบุ รีปัญญานุกูล
พระเกี ย รติ

โครงการฟิ นันเซี ย ไซรัส ปั นน�้ ำใจให้กับน้องนักเรียน
โรงเรียนเพชรบุ รีปัญญานุกูล โดยคณะผู ้บริหารและพนักงา
นบริษัทฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวัน และ
สิ่ ง ของเครื่ อ งอุ ปโภคบริ โ ภค ให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้มีทุนการศึกษาและ
เติบโตมาโดยมีความรู ้ความสามารถ เพื่อที่จะเป็นอนาคตของ
ประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนเพชรบุ รีปัญญานุกูล จังหวัด
เพชรบุ รี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด โครงการปล่ อ ยเต่ า ปลู ก ดอกดาวเรื อ ง
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่ งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้รว่ ม
ปล่อยเต่า จ�ำนวนกว่า 200 ตัว ที่ได้รับการรักษาและพักฟื้ น
จนแข็งแรงจากแหล่งเดิมที่ แออัดใน กทม. คืนสู่แหล่งน�้ ำ
ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้�ำและสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้ำจืด อ่างเก็บน�้ำ
ดอกกราย ต.แม่น้ำ� คู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 – 19
สิงหาคม 2560

โครงการคืนชี วิตเต่าสู่ธรรมชาติ

โครงการร่วมสนับสนุนจัดซื้ อสื่อการสอนและครุ ภัณฑ์กับ
สมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO)

โครงการคืนชี วิตเต่าสู่ธรรมชาติ กับฟิ นันเซี ย ไซรัส โดย
บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของ “ชมรมรักษ์
เต่า” เพื่อช่ วยเต่าในแหล่งน�้ำที่แออัดภายในวัดและอนุรกั ษ์สตั ว์
และพื้นที่สีเขียวมีค่าที่มีความหลากหลายทางชี วภาพทั้งพืช
และสัตว์ในย่านกลางกรุ ง ณ วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อสื่ อ การสอนและ
ครุ ภัณฑ์กับสมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ส�ำหรับห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารฝึ กอาชี พให้ แ ก่ โ รงเรี ย นบ้ า นคลองโยง เพื่ อ
ปรับปรุ งอาคารเรียนเก่าจัดท�ำเป็นห้องปฏิบัติการฝึ กอาชี พ
ให้นักเรียนได้เรียนรู ้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชี พรวม
ถึงสร้างสินค้าและบริการเพื่อจัดหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อ
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชี พอิสระเมื่อออกจากโรงเรียน เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู ้รับผิดชอบต่อรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่ งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการ
พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี ท่เี หมาะสมและถือปฎิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมู ลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน
เพื่อก�ำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมู ลทางบัญชี ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่ งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่ อมั่น
ได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง
ในสาระส�ำคัญแล้ว

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็นสมาชิ กในฐานะเลขานุการและผู ้ประสานงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฎิบัติหน้าที่ในการสอบทาน
ข้อมู ลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติท่ีดีของ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะน�ำในเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีต่อ
ผู ้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ ายบริหารและผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตของ
บริษัทฯ เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี
และการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและ
รับรองข้อมู ลรายงานทางการเงินส�ำหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงท�ำการประเมินผลและน�ำเสนอข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการท�ำให้ม่ันใจว่า ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ
จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการท�ำรายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องใน
กฎระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกน�ำเสนอ
แก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายก�ำกับดูแลปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ยังท�ำหน้าที่เป็นผู อ้ ำ� นวยความสะดวกและเป็นผู ก้ อ่ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุ งการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบตั ติ ามของบริษทั ฯ ผ่านทางกระบวนการตรวจ
สอบภายในการติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน ซึ่ งรวมทัง้ การให้ค�ำแนะน�ำในการป้องกันการทุจริตให้กับ
หน่วยงานในบริษทั ฯ และยังท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และหลักการประพฤติปฏิบัติของบริษัทฯ และยังช่ วยส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในภาพรวม
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจ�ำปี ท�ำการประเมินและให้ค�ำแนะน�ำกับคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาการปรับปรุ งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุ รกิจ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ
แก้ไขปรับปรุ ง
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดังนี้
1. รายงานทางการเงินในปี 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่ อถือได้
2. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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3. ฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต ซึ่ งได้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2560 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ
6. ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมู ลรายงาน
ทางการเงินของบริษทั ฯ ซึ่ งได้รบั การรับรองโดยผู ส้ อบบัญชี รบั อนุญาตรวมทัง้ พิจารณาผลของการตรวจสอบภายใน
และการด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุ งของบริษัทฯ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด(ครัง้ ) ปี

1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ

12/12

2. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

12/12
12/12

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู ้สอบ
บัญชี ของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ข้ึนอยู ่กับการ
อนุมัติของผู ้ถือหุ้นในการประชุ มสามัญประจ�ำปี ท่ีจะมีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561

พลต�ำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู ้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ ำ พเจ้ ำได้ ต รวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จ� ำ กั ด (มหำชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย
(กลุ่มบริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปี ส้ินสุดวันเดียวกัน และ หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ท่ีส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่ นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส
เงินสด ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ ำ พเจ้ ำได้ ป ฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั ญ ชี ควำมรั บ ผิ ด ชอบของข้ ำ พเจ้ ำได้ ก ล่ ำ วไว้ ใ นวรรค
ควำมรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชี พบัญชี ท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจ
สอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุ ในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชี ท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชำชี พของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปั จจุ บัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดย
รวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธี
กำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู ้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้ อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้ อหลักทรัพย์จ�ำนวนรวม 1,250 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 75 ของรำยได้รวม โดยบริษัทฯ คิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อ
ขำยหลักทรัพย์เป็นอัตรำร้อยละจำกปริมำณกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ ซึ่ งอัตรำค่ำนำยหน้ำเป็นอัตรำที่ต่อรองอย่ำงเสรี และมี
โครงสร้ำงอัตรำเป็นแบบขัน้ บันได และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์เป็นอัตรำคงที่ โดยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย
ตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน เนื่องจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรและจ�ำนวนลูกค้ำมีจ�ำนวนมำกและอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำขึ้นอยู ่กับหลำยปั จจัย อีกทัง้ กำรบันทึกรับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์อำศัย กำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้รับรู ้ด้วย
มู ลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซื้ อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ กำรควบคุมภำยในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยว
เนื่องกับกำรค�ำนวณรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์และสุ่ม
ทดสอบอัตรำค่ำนำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ย กำรค�ำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบ
เทียบข้อมู ลบัญชี รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรำยกำร
ปรับปรุ งบัญชี ท่ีส�ำคัญที่ท�ำผ่ำนใบส�ำคัญทั่วไป
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกสถำนะ
ของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมเสี่ยงในกำรเรียกช� ำระ และมู ลค่ำของหลักทรัพย์ท่ ีใช้ค้�ำประกัน ทั้งนี้ในกำรท�ำธุ รกรรมซื้ อขำย
หลักทรัพย์และกำรให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบำยให้ลูกค้ำวำงหลักประกัน โดยมู ลค่ำของหลักประกันที่วำงขึ้น
อยู ่กับประเภทธุ รกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของกำรท�ำธุ รกรรม เป็นต้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯมีลูกหนี้จ�ำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำง
เป็นจ�ำนวนเงินที่เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วง
หน้ำมีจ�ำนวน 3,925 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 66 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่ำว
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย
• ประเมินและสุม่ ทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับสถำนะคงค้ำงของลูกหนี้ กำรค�ำนวณ
มู ลค่ำหลักประกัน กำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและกำรบันทึกบัญชี ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึง
ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบำยของบริษัทฯกับ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรค�ำนวณมู ลค่ำหลักประกันและกำรปรับมู ลค่ำยุ ติธรรมหลักประกัน
• ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกำรสุ่มทดสอบ
ข้อมู ลที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถำนะคงค้ำงของลูกหนี้ มู ลค่ำหลักประกัน กำรรับ
ช� ำระเงินภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรจัดชั้ นและกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข้อมู ลอื่น
ผู ้บริหำรเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมู ลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมู ลที่รวมอยู ่ในรำยงำนประจ�ำปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผู ้สอบบัญชี ท่แี สดงอยู ่ในรำยงำนนัน้ ) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผู ้สอบบัญชี นี้
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมู ลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุ ปในลักษณะกำรให้ควำมเชื่ อมั่น
ในรู ปแบบใดๆ ต่อข้อมู ลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมู ลอื่นนั้นมีควำม
ขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู ้ท่ ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมู ลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี ของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมู ลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำร
แก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู ้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำ งบกำรเงินที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู ้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี ส�ำหรับกิจกำรที่
ด�ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุ ดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรสอดส่ อ งดู แ ลกระบวนกำรในกำรจั ด ท� ำ รำยงำนทำงกำรเงิ น ของ
กลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู ้สอบบัญชี ซ่ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู ่ด้วย ควำมเชื่ อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญที่มีอยู ่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำด
กำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู ้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบ
วิชำชี พตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุ และประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชี ท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่ งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ร้ ว่ มคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมู ล กำรแสดงข้อมู ลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง หรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน
• ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมู ลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี ส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู ้บริหำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชี ท่ี ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่ มีสำระส�ำคัญที่ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รำยงำนของผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ ำ พเจ้ ำ ถึ ง กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงบกำรเงิ น หรื อ หำกเห็ น ว่ ำ
กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู ่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชี ท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู ้สอบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุ ดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมู ลที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชี ท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมู ลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
ก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู ้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู ้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้ส่ ือสำรกับผู ้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำ
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
จำกเรื่องทั้งหลำยที่ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิ นในงวดปั จจุ บั น และก� ำ หนดเป็ น เรื่อ งส� ำ คั ญในกำรตรวจสอบ ข้ ำ พเจ้ ำได้ อ ธิ บ ำยเรื่ อ งเหล่ ำ นี้ ไ ว้ ใ น
รำยงำนของผู ้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ที่ ย ำกที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ข้ ำ พเจ้ ำ พิ จ ำรณำว่ ำไม่ ค วรสื่ อ สำรเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วในรำยงำนของข้ ำ พเจ้ ำ เพรำะกำรกระท� ำ ดั ง กล่ ำ ว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผู้มี ส่วนได้เสียสำธำรณะจะ
ได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็นผู ้รับผิดชอบงำนสอบบัญชี และกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

รัตนำ จำละ
ผู ้สอบบัญชี รับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2561
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมู ลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด ตำมกฎหมำยไทย
และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟิ นันซ่ ำ จ�ำกัด (มหำชน) และธนำคำร
ไอซี บีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่ งถือหุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 และร้อยละ 22.29 ของทุนที่ออกและช� ำระ
แล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีท่ีอยู ่ตำมที่จดทะเบียนและส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู ่เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ ศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้ น 18 และ 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร
บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุ รกิจดังนี้
1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์
2. กำรค้ำหลักทรัพย์
3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน
4. กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์
5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
6. กำรเป็นตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ�ำนวน 31 สำขำ และ 34 สำขำ ตำมล�ำดับ

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547
และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
2 มิถุนำยน 2559
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”)
ดังต่อไปนี้
อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
จัดตัง้ ขึ้น 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
ชื่ อบริษัท
ลักษณะธุ รกิจ
ในประเทศ
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
่
่
บริษัท หลักทรัพย์ทปี รึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส ทีปรึกษำกำรลงทุน
ไทย
96.25
96.25
อินเตอร์เนชั่ นแนล จ�ำกัด
(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น
(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี ท่ีส�ำคัญเช่ นเดียวกันกับของบริษัทฯ

(จ) ยอดคงค้ ำ งระหว่ ำ งบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย รำยกำรค้ ำ ระหว่ ำ งกั น ที่ มี ส ำระส� ำ คั ญได้ ถู ก ตั ด ออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม
(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้ อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู ้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษั ทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจ กำรโดยแสดงเงิ น ลงทุ นในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม และกำรร่ ว มค้ ำ ตำมวิธี
รำคำทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุ บัน
ในระหว่ ำ งปี บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ น� ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ค วำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรือจัดให้มีขึ้นเพื่ อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุ งถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำร
ให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี กับผู ้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและ บริษัทย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บัน สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมู ลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน
ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชี ท่ีส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำรับรู ้เป็นรำยได้ ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร
(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู ้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส�ำเร็จของงำนที่ท�ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปั จจุ บันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้ง
สิ้นที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู ้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียก
เก็บเงินได้
(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุ ดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง
กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
(1) ลูกหนี้ท่ัวไปที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมู ลหนี้
(2) ลูกหนีผ้ อ่ นช� ำระรำยที่มงี วดกำรช� ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่ งค้ำงช� ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ตัง้ แต่สำมเดือน
ขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อนช� ำระรำยที่มีงวดกำรช� ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯจะได้รับช� ำระหนี้ทั้งหมด
(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ
(5) ลูกหนี้อ่ืนที่ค้ำงช� ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
(ง) ก�ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์
ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปั นผลจำกเงินลงทุนถือ
เป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มีวันครบก�ำหนดไม่เกิน 3
เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
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4.4 การรับรู ้และตัดบัญชี สินทรัพย์ของลูกค้า
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์บัญชี เงินสด กำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์ และกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้
สิน โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น
4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี ท่ี เกิดจำก
กำรช� ำระรำคำซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ รวมถึงเงินที่ได้น�ำไปวำงเป็นประกันกับส�ำนักหักบัญชี
ในกำรท�ำธุ รกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรช� ำระรำคำ
ซื้ อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้ อ
ขำยล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ท่ีซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ท่ีซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
อันได้แก่ เงินที่น�ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อ่ ืน (เช่ น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช� ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีอยู ่ระหว่ำงด�ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช� ำระ
เป็นต้น)
4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯบันทึกบัญชี รับรู ้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ท่ียืมมำซึ่ งได้น�ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุ งบัญชี เจ้ำหนี้
หุ้ น ยื ม โดยค� ำ นวณจำกรำคำเสนอขำยล่ ำ สุ ด ณ วั น สิ้ น วั น ท� ำ กำรสุ ด ท้ ำ ยของรอบระยะเวลำรำยงำนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมู ลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชี หลักทรัพย์ซ่ึ งน�ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น�ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี
“ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลัก
ทรัพย์ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ
4.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียก
ช� ำระและมู ลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีใช้ค้�ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/
หรือมีโอกำสที่ได้รับช� ำระคืนไม่ครบ ทัง้ นี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตัง้ ส�ำรองตำมหลักเกณฑ์ท่กี �ำหนด
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) มู ลหนี้จัดชั้ นสูญ หมำยถึง
(1) มู ลหนี้ของลูกหนี้ท่ีได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช� ำระหนี้และบริษัทฯได้ด�ำเนินกำร
จ�ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชี ลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
(2) มู ลหนี้ท่ีบริษัทฯได้ท�ำสัญญำปลดหนี้ให้
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(ข) มู ลหนี้จัดชั้ นสงสัย หมำยถึง มู ลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ท่ีเข้ำลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ท่ัวไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อ่ืนที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมู ลหนี้
(2) ลูกหนี้ผ่อนช� ำระรำยที่มีงวดกำรช� ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่ งค้ำงช� ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำม
เดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อนช� ำระรำยที่มีงวดกำรช� ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯจะได้รับช� ำระหนี้ทั้งหมด
(ค) มู ล หนี้ จั ด ชั้ น ต�่ ำกว่ ำ มำตรฐำน หมำยถึ ง มู ล หนี้ เ ฉพำะส่ ว นไม่ เ กิ น กว่ ำ มู ล ค่ ำ หลั ก ประกั น ของลู ก หนี้ ท่ ี
เข้ำลักษณะตำม (ข)
โดยบริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้ นสูญออกจำกบัญชี ทันทีท่ีพบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจ�ำนวน
ของมู ลหนี้จัดชั้ นสงสัย ซึ่ งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
4.9 เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมู ลค่ำยุ ติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ำยุ ติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำก
วันที่ได้มำ หรือเงินฝำกประจ�ำที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรู ปแบบเดิม
หรือมีข้อก�ำหนดในกำรเบิกใช้
(ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู ่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่ งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มู ลค่ำยุ ติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำร
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน มู ลค่ำยุ ติธรรมของหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณจำกมู ลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมู ลค่ำของเงิน
ลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุ ติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี
และมู ลค่ำยุ ติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้ อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู ้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
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4.10 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู ้เริ่มแรกด้วยจ�ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงินให้กู้
ยืมวัดมู ลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู ้ในงบ
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่ วงเวลำที่ให้กู้ยืม
4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
(ก) งบกำรเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู ่ในงบกำรเงินรวมแสดงมู ลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย
(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู ่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมู ลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
4.12 อุ ปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุ ปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอุ ปกรณ์คำ� นวณจำกรำคำทุนของอุ ปกรณ์โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตำมอำยุ กำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้
อุ ปกรณ์ส�ำนักงำน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

5 ปี

ยำนพำหนะ

5 ปี

5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับอุ ปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู ่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
บริษัทฯตัดรำยกำรอุ ปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู ้ในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี
4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุ กำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ กำรให้ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุก
สิ้นปี เป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุ กำรให้ประโยชน์จ�ำกัดของบริษัทฯค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุ กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
10 ปี
ค่ำธรรมเนียมสมำชิ กตลำดอนุพันธ์
ค่ำซื้ อส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย

2 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 - 15 ปี

สิทธิในกำรใช้ระบบ

5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
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4.14 ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุ บันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุ บัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุ บันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดย
ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่ วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีท่ี
มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่ วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่ วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ใน
จ� ำ นวนเท่ ำ ที่มี ค วำมเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ ำ งแน่ ท่ ีบ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจะมี ก� ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอที่จ ะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่ วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมู ลค่ำตำมบัญชี ของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท�ำกำรปรับลดมู ลค่ำตำมบัญชี ดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีท่ ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุ ปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งชี้ ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู ้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน เมื่อมู ลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมู ลค่ำตำม
บัญชี ของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมู ลค่ำยุ ติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมู ลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
4.16 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู ้เริ่มแรกด้วยมู ลค่ำยุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำมำต่อมำเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินวัดมู ลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน
เมื่อเทียบกับมู ลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช� ำระหนี้นั้นจะรับรู ้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่ วงเวลำกำรกู้ยืม
4.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุ คคลภำยนอก เช่ น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วย
เงินสด ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อ
เป็นกำรประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น
4.18 ตราสารหนี้ท่ีออก
ตรำสำรหนี้ท่ีออกรับรู ้เริ่มแรกด้วยมู ลค่ำยุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ท่ีออกวัดมู ลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมู ลค่ำที่จ่ำย
คืนเพื่อช� ำระหนี้นั้นจะรับรู ้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่ วงเวลำกำรกู้ยืม
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4.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผู กพันซึ่ งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ได้เกิดขึน้ แล้วมีควำมเป็นไปได้คอ่ นข้ำงแน่นอนที่บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะสูญเสียทรัพยำกรที่มปี ระโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผู กพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมู ลค่ำภำระผู กพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเชื่ อถือ
4.20 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปี ท่ีเกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่ งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุ ดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผู กพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซึ่ งค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู ้ในส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู ้เป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสะสม
4.21 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญำเช่ ำอุ ปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู ้เช่ ำถือเป็นสัญญำเช่ ำกำรเงิน สัญญำเช่ ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมู ลค่ำยุ ติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ีเช่ ำหรือมู ลค่ำปั จจุ บันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระ
ผู กพันตำมสัญญำเช่ ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุ ของสัญญำเช่ ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ ำหรืออำยุ สัญญำเช่ ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต�่ำกว่ำ
สัญญำเช่ ำอุ ปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู ้เช่ ำถือเป็นสัญญำเช่ ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำด�ำเนินงำนรับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ สัญญำเช่ ำ
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4.22 รายการธุรกิจกับบุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุ คคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุ คคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู ่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
นอกจำกนี้ บุ คคลหรื อ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ยั ง หมำยรวมถึ ง บริ ษั ท ร่ ว มและบุ คคลหรื อ กิ จ กำรที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่ งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู ้บริหำรส�ำคัญ
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยตลอดทัง้ สมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
4.23 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู ่ในงบกำรเงินรวมวัดมู ลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ งอยู ่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู ่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
4.24 ตราสารอนุพันธ์
(ก) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
บริษัทฯรับรู ้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมู ลค่ำยุ ติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู ้ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมู ลค่ำยุ ติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มู ลค่ำยุ ติธรรมค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี
(ข) ฟิ วเจอร์ส
บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิ วเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู ้ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มู ลค่ำยุ ติธรรมของฟิ วเจอร์สในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มู ลค่ำยุ ติธรรมของฟิ ว
เจอร์สที่อยู ่ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้ อ/ขำยสุดท้ำยของฟิ วเจอร์สนั้นของบริษัท
ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี
(ค) สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู ้
ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมู ลค่ำยุ ติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มู ลค่ำ
ยุ ติธรรมค�ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซื้ อและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำจะครบก�ำหนดของ
แต่ละสัญญำ
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4.25 การวัดมู ลค่ายุ ติธรรม
มู ลค่ำยุ ติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้
สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซื้อและผู ้ขำย (ผู ้ร่วมในตลำด) ณ วัน
ที่วัดมู ลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมู ลค่ำยุ ติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมู ลค่ำด้วยมู ลค่ำยุ ติธรรม ยกเว้นใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมู ลค่ำยุ ติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมู ลค่ำที่
เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมู ลที่สำมำรถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัด
มู ลค่ำยุ ติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ล�ำดับชั้ นของมู ลค่ำยุ ติธรรมที่ใช้วัดมู ลค่ำและเปิ ดเผยมู ลค่ำยุ ติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออก
เป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมู ลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมู ลค่ำยุ ติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมู ลรำคำเสนอซื้ อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมู ลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมู ลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมู ลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้ น
ของมู ลค่ำยุ ติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู ่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมู ลค่ำยุ ติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ท่ีส�าคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมู ลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวน
ที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้
5.1 การรับรู ้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู ้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมู ลที่ดีท่ีสุดที่รับรู ้ได้ในสภำวะปั จจุ บัน
5.2 มู ลค่ายุ ติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในกำรประเมินมู ลค่ำยุ ติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมู ลค่ำยุ ติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมินมู ลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู ่ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมู ลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมู ลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมู ลค่ำ
ยุ ติธรรมที่แสดงอยู ่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยล�ำดับชั้ นของมู ลค่ำยุ ติธรรม
5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมู ลค่ำของลูกหนี้
จำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต.
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช� ำระคืน
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมู ลค่ำของหลักทรัพย์ท่ี ใช้ค้�ำ
ประกัน
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5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตัง้ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมู ลค่ำยุ ติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดัง
กล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริหำร
5.5 อุ ปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุ ปกรณ์ ฝ่ ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุ กำรให้ประโยชน์และมู ลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ กำรให้ประโยชน์และมู ลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี กำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุ ปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมู ลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมู ลค่ำตำมบัญชี ของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกำรบั น ทึ ก และวั ด มู ลค่ ำ ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ณ วั น ที่ ไ ด้ ม ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้ อ ยค่ ำ
ในภำยหลัง ฝ่ ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วย
ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมู ลค่ำปั จจุ บันของกระแส
เงินสดนั้น ๆ
5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่ วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่ วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัท
ย่อยควรรับรู ้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีท่ีคำด
ว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่ วงเวลำ
5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆในกำรประมำณกำร เช่ น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออก
ของพนักงำน เป็นต้น
5.9 สัญญาเช่ า
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็นสัญญำเช่ ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับ
โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่ ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
5.10 คดีฟ้องร้อง
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห นี้ สิ น ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ ำ เสี ย หำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ ห ำรได้ ใ ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่ อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำย
เกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนนั้น

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559

เงินสด เงินฝากระยะสัน� และตัว� เงินระยะสัน�
ที�มีอายุ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที�ได้มา 903,573,104 1,499,593,472 877,513,708 1,484,561,292
(763,050,275) (793,678,869) (763,050,275) (793,678,869)
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า
140,522,829 705,914,603
114,463,433 690,882,423
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ข้อมู ลเพิม� เติมประกอบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2560
2559
รายการที�มิใช่ เงินสด:
ซื�ออุ ปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดย
ยังมิได้ช�าระเงิน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับประมาณ
การหนีส� ินผลประโยชน์พนักงาน

97,487,566

395,907

97,487,566

395,907

2,637,866

-

2,016,552

-

7. ลูก หนีส� ํานักหักบัญชี แ ละบริษัทหลักทรัพ ย์

ลูกหนีส� ํานักหักบัญชี
ลูกหนีบ� ริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ลูกหนีบ� ริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ
หัก: ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า
หัก: ลูกหนีบ� ริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
182,582,910
291,789,297
124,124,090
39,383,028
200,000
(39,777,166)
(39,189,157)
(117,405,441)
(28,963,150)
149,724,393
263,020,018
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8.

ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพ ย์แ ละสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
ลูกหนีซ� ื�อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์
ลูกหนีท� รัพย์สินวางประกัน
ลูกหนีธ� ุ รกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนีอ� ื�น
รวมลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบีย� ค้างรับ
หัก: ค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ลูกหนีธ� ุ รกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ลูกหนีอ� ื�น
หัก: ค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

2,630,767,216
1,266,588,460
9,557,050
9,586,850
70,138,341
3,986,637,917
6,563,504
(69,549,426)
3,923,651,995

3,068,977,356
1,342,841,478
15,624,093
16,182,700
70,416,493
4,514,042,120
7,299,043
(69,849,426)
4,451,491,737

1,455,305
5,960,196
(5,960,196)
3,925,107,300

1,293,596
4,452,785,333

8.1 ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้าที�ระงับ การรับ รู ้รายได้
ณ วัน ที� 31 ธั นวาคม 2560 และ 2559 บริ ษั ทฯมีลู กหนี�ธุ รกิ จ หลั กทรัพ ย์แ ละสั ญญาซื� อขายล่ วงหน้ า (รวม
ดอกเบีย� ค้างรับ) ที�ระงับการรับรู้รายได้เป�นจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ� งบริษัทฯได้ตัง� ค่า
เผื�อหนีส� งสัยจะสูญแล้วจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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8.2 ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้าจําแนกตามการจัดชัน�
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้จําแนกลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื�องการจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนีด� ้อยคุณภาพ
ของบริษัทหลักทรัพย์ซ�ึงลูกหนีจ� ัดชัน� สรุ ปได้ดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื�อหนี�
มู ลค่าลูกหนีส� ุทธิ
ค่าเผื�อหนี�
มู ลค่าลูกหนีส� ุทธิ
สงสัยจะสูญ
หลังหักค่าเผื�อ
สงสัยจะสูญ
หลังหักค่าเผื�อ
จํานวนมู ลหนี�
ที�ตงั � ไว้
หนีส� งสัยจะสูญ จํานวนมู ลหนี�
ที�ตงั � ไว้
หนีส� งสัยจะสูญ
มู ลหนีจ� ัดชัน� ปกติ
3,925
3,925
4,453
4,453
มู ลหนีจ� ัดชัน� ตํา� กว่ามาตรฐาน
76
(76)
70
(70)
มู ลหนีจ� ัดชัน� สงสัย
4,001
(76)
3,925
4,523
(70)
4,453
รวมลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์

8.3 ค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ

ยอดต้นปี
หนีส� งสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลายปี

9.

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2560
2559
69,849,426
70,149,426
5,660,196
(300,000)
75,509,622
69,849,426

สินทรัพย์แ ละหนีส� ิน ตราสารอนุพันธ์
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
มู ลค่ายุ ติธรรม
จํานวนเงิน
สินทรัพย์
หนีส� ิน
ตามสัญญา
ตราสารอนุพันธ์เพื�อค้า
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ฟิ วเจอร์ส(1)
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

961,652

87,284,310
1,222,419

2,146,315,620
400,866,161
667,816,035

961,652

88,506,729

3,214,997,816

(1)

สัญญาฟิ วเจอร์สมีการช�าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนัน� ๆ ซึ� ง
มูลค่ายุ ติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิน� งวด บันทึกรวมอยู ่ใน “ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที� 31
ธันวาคม 2560: มูลค่ายุ ติธรรมของสินทรัพย์และหนีส� ินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ส มีจํานวน 8 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท
ตามลําดับ
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
มู ลค่ายุ ติธรรม
จํานวนเงิน
สินทรัพย์
หนีส� ิน
ตามสัญญา
ตราสารอนุพันธ์เพื�อค้า
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ฟิ วเจอร์ส(1)
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
(1)

1,537,688

33,630,100
2,129,193

1,024,709,799
173,325,548
1,292,969,193

1,537,688

35,759,293

2,491,004,540

สัญญาฟิ วเจอร์สมีการช�าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนัน� ๆ
ซึ�งมูลค่ายุ ติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิน� งวด บันทึกรวมอยู ่ใน “ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ
วันที� 31 ธันวาคม 2559: มู ลค่ายุ ตธิ รรมของหนีส� ินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ส มีจํานวน 3 ล้านบาท

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกําหนดระยะสัน� และมีการช�าระราคาแบบส่วนต่างเป�น
เงินสดระหว่างอัตราซื�อ/อัตราขายตามที�ระบุ ในสัญญากับอัตราซื�อ/อัตราขายอ้างอิงกับอัตรา
ที�
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันครบกําหนดอายุ ของสัญญา ดังนัน� ภาระผู กพันที�แท้จริงภายใต้สัญญา
ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเท่ากับส่วนต่างของอัตราซื�อ/อัตราขายดังกล่าว
ใบสํ าคั ญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พัน ธ์ มี การช� าระราคาแบบส่ วนต่ างเป� น เงิ น สดระหว่ างราคาปิ ดของหลั ก ทรั พ ย์ อ้า งอิ ง
ณ วันซื�อขายสุดท้ายกับราคาใช้ สิทธิ

9.1 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึน� จริงจากตราสารอนุพันธ์
กําไร (ขาดทุน) ทีย� ังไม่เกิดขึน� จริงจากตราสารอนุพันธ์
รวม

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2559
2560
84,366,830
39,816,604
13,043,521
2,383,741
97,410,351
42,200,345
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10. เงินลงทุน
10.1 ราคาทุนและมู ลค่ายุ ติธรรม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุ ติธรรม ทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุ ติธรรม
หลัก ทรัพย์เพื�อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
บวก (หัก): ค่าเผื�อการปรับมู ลค่า
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า
หลักทรัพย์เพื�อค้า
เงินลงทุนที�ถ ือ จนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า
เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว� ไป
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินลงทุน

969,998,612
150,000,000
1,544,257
(150,000,000)
971,542,869

970,196,714
151,346,155

366,724,293
150,000,000
(988,263)
515,736,030

2,451,268,989
(2,451,268,989)
-

2,601,258,885
(2,601,258,885)
-

19,952,465
(17,952,465)
2,000,000
973,542,869

19,952,465
(17,110,377)
2,842,088
518,578,118

365,578,003
150,158,027

10.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกําหนด
เงินลงทุนที�ถ ือ จนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า
รวม
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2,451,268,989
(2,451,268,989)
-

-

-

รวม

2,451,268,989
(2,451,268,989)
-

รายงานประจําป 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกําหนด
เงินลงทุนที�ถ ือ จนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า
รวม

2,601,258,885
(2,601,258,885)
-

-

-

รวม

2,601,258,885
(2,601,258,885)
-

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2560
2559
93,263,513
130,582,806
2,532,520
468,050
95,796,033
131,050,856

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึน� จริงจากการซื�อขายหลักทรัพย์เพื�อค้า
กําไร (ขาดทุน) ทีย� ังไม่เกิดขึน� จริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื�อค้า
รวม

11.

เงินลงทุน ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า ณ วั น ที� 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม

ชื�อบริษัท
บริษั ท ร่ว ม
SBI Royal Securities Plc.

ประเภท
ธุ รกิจ

ประเทศ
ที�จดทะเบียน

ประเภท
หลักทรัพย์
ที�ลงทุน

บริษัท
หลักทรัพย์

กัมพู ชา

ตราสารทุน

สกุลเงิน

เรียล
กัมพู ชา

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2560
2559
(พันหน่วย)
(พันหน่วย)
63,960,000

63,960,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
20.01

20.01

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
การร่วมค้า
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ
ไทย ออนไลน์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัท
หลักทรัพย์

ไทย

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ตราสารทุน

บาท

802,222

722,222

20.51

เงินลงทุนแสดงมู ลค่า
ตามวิธีส่วนได้เสีย
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
(พันบาท)

45.00

115,317

111,582

115,317

111,582

110,353

248,709

110,353
225,670

248,709
360,291
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภท
ธุ รกิจ

ชื�อบริษัท

บริษั ทย่อย
บริษัท หลักทรัพย์ที�ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษั ท ร่ว ม
SBI Royal Securities Plc.

ประเทศ
ที�จดทะเบียน

ที�ปรึกษา
การลงทุน

บริษัท
หลักทรัพย์

ไทย

กัมพู ชา

ประเภท
หลักทรัพย์
ที�ลงทุน

ตราสารทุน

ตราสารทุน

สกุลเงิน

บาท

เรียล
กัมพู ชา

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2560
2559
(พันหน่วย)
(พันหน่วย)
8,000

63,960,000

8,000

63,960,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

96.25

96.25

20.01

20.01

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
การร่วมค้า
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ
ไทย ออนไลน์ จํากัด
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า

บริษัท
หลักทรัพย์

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

(ก)

(ข)
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ไทย

ตราสารทุน

บาท

802,222

722,222

20.51

45.00

เงินลงทุนแสดงมู ลค่า
ตามวิธีราคาทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2560
2559
(พัน
(พันบาท)
บาท)
7,700

7,700

7,700

7,700

105,462

105,462

105,462

105,462

164,555

325,000

(46,914)
117,641
230,803

325,000
438,162

เมื�อวันที� 31 พฤษภาคม 2560 บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ซึ�งเป�นเงินลงทุนในการร่วมค้า
ได้เพิม� ทุนหุ้นสามัญจํานวน 800,000 หุ้น มู ลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป�นเงิน 80,000,000 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม บริษัทฯได้สละสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�มทุนของการร่วมค้าดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
เปลี�ยนแปลงจากร้อยละ 45.00 เป�นร้อยละ 40.51 ซึ� งการสละสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�มทุนของการร่วมค้านี� ทําให้
เกิดผลกําไรทางบัญชีจากมู ลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ท�ีสูงกว่ามู ลค่าตามบัญชีเดิม
เป�นจํานวนเงิน 9.87 ล้านบาท แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
ต่อมาในวันที� 26 มิถุนายน 2560 ที�ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯขายเงินลงทุนในบริษัท
หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ดังกล่าวให้กับผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯและ
คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื�อเงินลงทุนในวันที� 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื�อขายหุ้นจํานวน 3,249,998
หุ้น (คิดเป�นร้อยละ 40.51 ของหุ้นทัง� หมดของบริษัทดังกล่าว) โดยขายในรอบแรกจํานวน 1,604,444 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท รับช�าระค่าหุ้น วันที� 15 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื�อนําเงินที�ได้รับมาใช้ เป�นเงินทุนหมุ นเวียนของกิจการ และสําหรับส่วนที�เหลือ บริษัทฯมีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื�อ
ดังกล่าวในราคาและเงื�อนไขที�ตกลงไว้ในสัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันที� 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลง
ร่วมกันเป�นอย่างอื�นโดยทัง� สองฝ่ าย
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บริษัทฯได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนอันอาจจะเกิดขึ�นจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวผ่านการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 93 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจํานวน 0.6 ล้านบาทในงบ
การเงินรวมในไตรมาสที�สองของปี ปั จจุ บันและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและรับรู้เป�นขาดทุน
จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าเฉพาะส่วนที�ขายออกไปในไตรมาสที�สามจํานวน 46 ล้านบาท
โดยสรุ ปบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 46 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงิ น ลงทุ น ส่ ว นที� เ หลื อ จํ า นวน 47 ล้ า นบาท ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสํ า หรั บ ปี สิ� น สุ ด วั น ที�
31 ธันวาคม 2560

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปั นผลรับ จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ชื�อบริษัท
บริษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
การร่วมค้า
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย
ออนไลน์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จาก
เงินลงทุนใน
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
บริษัทร่วม
เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน
และการร่วมค้า
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
สําหรับปี สนิ� สุดวันที�
สําหรับปี สนิ� สุดวันที�
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปั นผลที�บริษัทฯรับใน
สําหรับปี สนิ� สุดวันที�
31 ธันวาคม
2560
2559

11,568

11,951

(6,267)

(13)

-

-

(33,822)
(22,254)

(46,387)
(34,436)

468
(5,799)

(13)

-

-

สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศัยข้อมู ลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า ซึ� งยังไม่มีการสอบทานโดยผู ้สอบบัญชี ภายนอกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบ
การเงินสําหรับปี 2559 ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้าดังกล่าวแล้ว ซึ� งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป�นสาระสําคัญกับข้อมู ลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ ายบริหารของ
บริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้ ในการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ดังกล่าว

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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11.3 ข้อมู ลทางการเงินโดยสรุ ปของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที�มีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุ นเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียน
หนีส� ินหมุ นเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
ที�ลงทุน
ค่าความนิยม
รวมมู ลค่าเงินลงทุน
มู ลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า (ตามวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย: ล้านบาท)
การร่วมค้า
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ
SBI Royal Securities Plc.
ไทย ออนไลน์ จํากัด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
403
380
248
132
24
26
460
324
34
38
283
368
(16)
(17)
(454)
(272)
445
427
537
552
20.01%
20.01%
20.51%
45.00%
89
25
114

85
25
110

110
110

248
248

115

111

110

248

สรุ ปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

60

(หน่วย: ล้านบาท)
การร่วมค้า
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย
SBI Royal Securities Plc.
ออนไลน์ จํากัด
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2559
2560
2559
2560
78
81
81
52
58
60
(94)
(102)
1
58
60
(93)
(102)
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12. อุ ปกรณ์
(หน่วย: บาท)
อุ ปกรณ์
สํานักงาน
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื�อเพิม�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
ซื�อเพิม�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื�อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
มู ลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี สิน� สุด วันที�
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื�องตกแต่ง
อุ ปกรณ์
และติดตัง�
ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง�

รวม

238,043,654 199,485,040
4,953,471
3,142,507
(1,836,361) (18,271,050)
2,483,621
2,056,821
243,644,385 186,413,318
46,787,984
2,200,892
(3,323,865) (3,037,695)
8,956,800
2,352,697
296,065,304 187,929,212

14,580,804
14,580,804
(2,151,000)
12,429,804

203,602,012 169,384,628
18,197,685
14,969,654
(589,941) (15,477,039)
221,209,756 168,877,243
23,125,862
8,474,770
(3,185,241) (2,996,994)
23,999
(23,999)
241,174,376 174,331,020

8,595,863
1,749,000
10,344,863
1,749,000
(2,150,998)
9,942,865

-

381,582,503
34,916,339
(16,066,980)
400,431,862
33,349,632
(8,333,233)
425,448,261

4,235,941
2,486,939

1,279,031
761,667

45,485,676
71,737,726

22,434,629
54,890,928

17,536,075
13,598,192

938,300 453,047,798
4,881,173
12,977,151
(20,107,411)
(4,540,442)
1,279,031 445,917,538
10,946,213 59,935,089
(154,080) (8,666,640)
(11,309,497)
761,667 497,185,987

34,916,339
33,349,632

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ งานอยู ่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 350
ล้านบาท และ 328 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะของบริษัทฯซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 4 ล้านบาท และ
4 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งเป�นยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่ าทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัว ตน
(หน่วย: บาท)

ค่าสมาชิก
ตลาด
อนุพันธ์
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
5,000,000
ซื�อเพิม�
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
5,000,000
ซื�อเพิม�
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
5,000,000
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1 มกราคม 2559
3,913,752
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
499,726
ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัด
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
4,413,478
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
499,726
ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัด
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
4,913,204
มู ลค่าสุทธิตามบัญชี
586,522
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
86,796
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิน� สุดวัน ที�
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าซื�อส่วน
งานนายหน้า
โปรแกรม
ลูกค้า
โปรแกรม
สิทธิในการใช้ คอมพิวเตอร์
ระบบ
ระหว่าง
รายย่อย
คอมพิวเตอร์
พัฒนา
6,384,000
6,384,000
6,384,000

119,657,163
3,458,872
(22,313)
3,559,371
126,653,093
181,824,337
(10,678,727)
44,477,459
342,276,162

7,331,640
7,331,640

6,384,000
-

90,560,786
10,533,526

6,384,000
-

(22,312)
101,072,000
11,400,484

-

6,384,000

(7,992,282)
104,480,202

-

25,581,093
237,795,960

รวม

8,315,980
139,357,143
3,892,597
7,351,469
(22,313)
(3,559,371)
8,649,206 146,686,299
47,548,875 236,704,852
(3,634,141) (14,312,868)
(44,477,459)
8,086,481 369,078,283
-

100,858,538
11,033,252

-

(22,312)
111,869,478
12,121,164

220,954

-

(7,992,282)
115,998,360

7,110,686

8,649,206
8,086,481

34,816,821
253,079,923

220,954
-

11,033,252
12,121,164

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยัง
ใช้ งานอยู ่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน 77 ล้านบาท และ
82 ล้าน
บาท ตามลําดับ
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14. สินทรัพย์ภาษี เ งิน ได้รอตัดบัญชี และภาษี เ งินได้
14.1 สินทรัพย์ภาษี เ งิน ได้รอตัดบัญชี
สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ประกอบด้ วยผลกระทบทางภาษี ท�ีเกิ ดจากรายการผลแตกต่าง
ชัว� คราวดังต่อไปนี�
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม
2560
ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี ท�เี กิดจาก:
ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนทัว� ไป
ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม
ประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึน� จากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
อื�น ๆ
สินทรัพย์ภ าษี เงิน ได้รอตัดบัญชี
รับรู้รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้:
- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน
- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวม

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ส่วนเปลีย� นแปลงภาษี เงินได้
รอตัดบัญชีทแ�ี สดงใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 ธันวาคม สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2559
2560
2559

3,590,493

3,422,075

168,418

-

9,023,337
11,939,051

(1,223,988)
10,586,519

10,247,325
1,352,532

(2,386,841)
1,421,508

(5,325,854)
4,475,282
23,702,309

(1,072,939)
4,405,914
16,117,581

(4,252,915)
69,368
7,584,728

(177,978)
581,932
(561,379)

5,607,424
1,977,304
7,584,728

(564,647)
3,268
(561,379)
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(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม
2560
ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี ท�เี กิดจาก:
ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุน
ประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึน� จากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
อื�น ๆ
สินทรัพย์ภ าษี เงิน ได้รอตัดบัญชี
รับรู้รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้:
- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน
- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี�ยนแปลงภาษี เงินได้
รอตัดบัญชีทแ�ี สดงใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 ธันวาคม สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2559
2560
2559

12,973,442
11,475,171

3,422,075
10,344,011

9,551,367
1,131,160

1,344,278

(5,325,854)
4,475,282
23,598,041

(1,072,939)
4,405,914
17,099,061

(4,252,915)
69,368
6,498,980

(177,978)
581,932
1,748,232

6,095,670
403,310
6,498,980

1,748,232
1,748,232

รวม

14.2 ภาษี เ งินได้
ภาษี เงินได้สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดังนี�
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2560
2559
ภาษี เงินได้ปัจ จุ บัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว� คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว� คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท�แี สดงอยู ่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2560
2559

(36,617,248)

(75,757,571)

(34,170,003)

(75,229,928)

5,607,424

(564,647)

6,095,670

1,748,232

(31,009,824)

(76,322,218)

(28,074,333)

(73,481,696)

รายงานประจําป 2560

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี�
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2560
2559
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
208,264,934
307,665,529
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (41,652,987)
(61,533,106)
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
รายได้หรือค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือเป�นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
(4,679,624)
(6,193,675)
ทางภาษี
ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
15,322,787
(9,277,381)
อื�นๆ
681,944
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท�แี สดงอยู ่ในงบกําไรขาดทุน
(31,009,824)
(76,322,218)
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2560
2559
117,022,800 340,984,923
20%
20%
(23,404,560)
(68,196,985)

(4,669,773)
-

(5,966,655)
681,944

(28,074,333)

(73,481,696)

15. สินทรัพย์อื�น

ดอกเบีย� ค้างรับ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
เงินประกันหลักทรัพย์เพื�อความมัน� คง
รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
เงินปั นผลค้างรับ
ลูกหนีอ� ื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
อื�น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ/ค่าเผื�อการด้อยค่า
สินทรัพย์อื�น

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
10,540,024
14,402,290
33,793,307
22,427,933
21,567,676
19,578,671

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
10,540,024
14,402,290
33,532,830
22,175,046
21,567,676
19,578,671

75,955,970
5,000,000
31,280,815
3,315,493
1,128,321
8,799,258
191,380,864
(2,856,353)
188,524,511

75,955,970
5,000,000
31,280,815
3,315,493
1,128,321
4,271,993
7,943,950
194,537,072
(2,856,353)
191,680,719

68,749,342
5,000,000
2,663,857
3,717,738
7,027,702
143,567,533
(2,856,353)
140,711,180

68,749,342
5,000,000
2,663,587
3,717,738
4,268,455
4,932,348
145,487,477
(2,856,353)
142,631,124

65

16. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบีย�
ระยะเวลาคงเหลือของหนี�
ที�จะครบกําหนดช�าระ
ต่อปี
(ร้อยละ)
เมื�อทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี
สถาบันการเงิน
ตัว� สัญญาใช้ เงิน

1.95 - 2.20

รวม

200,000,000
200,000,000

-

รวม
200,000,000
200,000,000

17. เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชี แ ละบริษัทหลักทรัพ ย์

เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชี
เจ้าหนีบ� ริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
908,640,841
1,469,766,696
1,089,142
7,128,309
909,729,983
1,476,895,005

18. เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์แ ละสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนีซ� ื�อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เจ้าหนีท� รัพย์สินวางประกัน
เจ้าหนีธ� ุ รกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
เจ้าหนีธ� ุ รกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
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1,551,718,050
9,557,050
9,586,850
1,570,861,950

2,079,881,925
15,624,093
16,182,700
2,111,688,718

2,834,240
1,573,696,190

2,403,119
2,114,091,837

รายงานประจําป 2560

19. ตราสารหนีท� �อี อก
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
อัตรา
ดอกเบีย� /
ระยะเวลาคงเหลือของหนี�
ที�จะครบกําหนดช�าระ
ส่วนลด ต่อปี
(ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ตราสารหนีท� �อี อก
ตัว� แลกเงิน
(มู ลค่าหน้าตัว� 160 ล้านบาท
และไม่มีดอกเบีย� หน้าตัว� )

1.80 - 2.20

รวม

158,856,887
158,856,887

-

-

รวม

158,856,887
158,856,887

20. ประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์พนักงาน
จํานวนเงินประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์พนักงานตามภาระผู กพันโครงการผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี�
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2560
2559
54,376,477 47,268,934
6,250,360
5,881,790
1,419,827
1,225,753

ภาระผู กพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการปั จจุ บัน
ต้นทุนดอกเบีย�
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซึ�งคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาตร์
2,637,866
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
(3,545,400)
ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี
61,139,130
ภาระผู กพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2560
2559
51,720,055 44,998,665
5,856,649
5,563,744
1,327,997
1,157,646

-

2,016,552

-

-

-

-

54,376,477

(3,545,400)
57,375,853

51,720,055
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ค่าใช้ จ่ายเกี�ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที�รวมอยู ่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี�
(หน่วย: บาท)

ต้นทุนบริการปั จจุ บัน
ต้นทุนดอกเบีย�
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม

สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม

2560
6,250,360
1,419,827

2559
5,881,790
1,225,753

2560
5,856,649
1,327,997

2559
5,563,744
1,157,646

7,670,187

7,107,543

7,184,646

6,721,390

ณ วั นที� 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 บริ ษั ทฯและบริ ษั ท ย่ อยคาดว่ าจะจ่ ายช� าระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป�นจํานวนประมาณ 13 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ:
จํานวน 13 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วั นที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี� ยถ่ วงนํ �าหนั กในการจ่ ายช� าระผลประโยชน์ ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 10 ปี และ 10 ปี ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 10 ปี และ 10 ปี
ตามลําดับ)
ข้อสมมติที�สําคัญในการประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดังนี�
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )

อัตราคิดลด
อัตราการขึน� เงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุ นเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
2.9
3.0
1.2 - 6.0
2.2 - 7.0
0.0 - 33.0
0.0 - 33.0

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคัญต่อมู ลค่าปั จจุ บันของภาระผู กพันผลประโยชน์ (ประมาณการ
หนีส� ินผลประโยชน์พนักงาน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดังนี�
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
ประมาณการ
ประมาณการ
หนีส� ิน
หนีส� ิน
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
พนักงาน
พนักงาน
สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
เพิม� ขึน�
สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
(ลดลง)
(ลดลง)
ลดลง
(ร้อยละต่อปี )
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี )
(ล้านบาท)
อัตราคิดลด
1.0
(3.2)
1.0
3.6
อัตราการขึน� เงินเดือนในอนาคต
1.0
4.1
1.0
(3.7)
อัตราการหมุ นเวียนของพนักงาน
20.0
(5.9)
20.0
7.4
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อัตราคิดลด
อัตราการขึน� เงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุ นเวียนของพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึน� เงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุ นเวียนของพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึน� เงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุ นเวียนของพนักงาน

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
(ร้อยละต่อปี )
1.0
1.0
20.0

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
ประมาณการ
หนีส� ิน
ผลประโยชน์
พนักงาน
สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
(ลดลง)
ลดลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี )
(3.0)
1.0
4.4
1.0
(6.7)
20.0

ประมาณการ
หนีส� ิน
ผลประโยชน์
พนักงาน
เพิม� ขึน�
(ลดลง)
(ล้านบาท)
3.4
(3.9)
8.6

สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
(ร้อยละต่อปี )
1.0
1.0
20.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
ประมาณการ
หนีส� ิน
ผลประโยชน์
พนักงาน
สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
(ลดลง)
ลดลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี )
(2.8)
1.0
3.7
1.0
(5.3)
20.0

ประมาณการ
หนีส� ิน
ผลประโยชน์
พนักงาน
เพิม� ขึน�
(ลดลง)
(ล้านบาท)
3.2
(3.3)
6.6

สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
(ร้อยละต่อปี )
1.0
1.0
20.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ประมาณการ
หนีส� ิน
ผลประโยชน์
พนักงาน
สมมติฐาน
เพิม� ขึน�
(ลดลง)
ลดลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี )
(2.8)
1.0
4.0
1.0
(6.2)
20.0

ประมาณการ
หนีส� ิน
ผลประโยชน์
พนักงาน
เพิม� ขึน�
(ลดลง)
(ล้านบาท)
3.1
(3.7)
7.9

69

21. เจ้าหนีอ� ื�น
(หน่วย: บาท)

เจ้าหนีอ� ื�น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เจ้าหนีอ� ื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนีอ� ื�น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
1,353,551
1,353,551
85,612
281,693
1,439,163
1,635,244

เจ้าหนีอ� ื�น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป�นเจ้าหนีจ� ากการรับช�าระหนีจ� ากลูกหนีต� าม
สัญญา Loan Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกล่าว
22. หนีส� ินอื�น
(หน่วย: บาท)

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม� ค้างจ่าย
หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
เงินประกันพนักงาน
อื�น ๆ
รวมหนีส� ินอื�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
321,406,611 278,601,970 321,117,033 278,349,667
8,164,884
11,127,659
7,687,205 10,687,233
6,170,269
7,066,777
6,144,272
6,816,673
649,548
1,711,971
649,548
1,711,971
3,112,366
3,412,366
3,112,366
3,412,366
14,344,956
11,896,703
14,344,956
11,896,703
353,848,634 313,817,446 353,055,380 312,874,613

22.1 หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม
2560
31 ธันวาคม 2559
669,865
1,818,205
(20,317)
(106,234)
649,548
1,711,971
(649,548)
(1,062,423)

หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หัก: ดอกเบีย� รอตัดบัญชี
หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน - สุทธิ
หัก: ส่วนทีถ� ึงกําหนดช�าระภายในหนึ�งปี
หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถงึ กําหนดช�าระภายใน
649,548
หนึ�งปี
บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่ าการเงินเพื�อเช่ ายานพาหนะใช้ ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการช�าระ
ค่าเช่ าเป�นรายเดือน อายุ ของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี
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บริษัทฯมีภาระผู กพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่ าขัน� ตํา� ตามสัญญาเช่ าการเงินดังนี�
(หน่วย: บาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขัน� ตํา� ที�ต้องจ่ายทัง� สิน� ตามสัญญาเช่ า
การเงิน
หัก: ดอกเบีย� รอตัดบัญชี
มู ลค่าปั จจุ บันของจํานวนเงินขัน� ตํา� ที�ต้องจ่าย
ทัง� สิน� ตามสัญญาเช่ าการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
1 - 4 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
669,865
669,865
(20,317)

-

(20,317)

649,548

-

649,548
(หน่วย: บาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขัน� ตํา� ที�ต้องจ่ายทัง� สิน� ตามสัญญาเช่ า
การเงิน
หัก: ดอกเบีย� รอตัดบัญชี
มู ลค่าปั จจุ บันของจํานวนเงินขัน� ตํา� ที�ต้องจ่าย
ทัง� สิน� ตามสัญญาเช่ าการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
1,148,340
669,865
1,818,205
(85,917)

(20,317)

(106,234)

1,062,423

649,548

1,711,971

23. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี ส่วนหนึ�งไว้เป�นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ� ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้

24. รายได้ค่านายหน้า
(หน่วย: บาท)

ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์
ค่านายหน้าอื�น
รวม

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2559
2560
1,093,713,179
1,355,023,055
73,606,122
81,000,051
1,760,000
1,169,079,301
1,436,023,106
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25. รายได้ค่า ธรรมเนียมและบริการ
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2559
2560
72,672,902
80,395,767
20,140,000
9,259,000
893,572
2,629,696
45,700,000
28,000,000
8,298,180
7,379,511
868,857
621,894
148,573,511
128,285,868

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ที�ปรึกษาทางการเงิน
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมขายและรับซื�อคืน
อื�น ๆ
รวม

26. กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน
(หน่วย: บาท)

กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากตราสารอนุพันธ์
รายได้ดอกเบีย� และเงินปั นผล
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
2559
2560
95,796,033
131,050,856
97,410,351
42,200,345
57,626,636
55,598,210
250,833,020
228,849,411

27. กองทุนสํารองเลีย� งชี พ
บริษัท ฯ และพนักงานของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยและพนัก งานของบริษัทย่อ ยได้ร่วมกันจัดตัง� กองทุนสํารอง
เลี�ยงชี พขึ�นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของแต่ละ
บริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป�นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีย� งชี พ
นี�บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที�ออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท
ฯและบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป�นค่าใช้ จ่ายดังนี�
(หน่วย: บาท)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ
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งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2559
2560
27,078,665 26,078,778

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2560
2559
24,447,749
23,431,362
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28. กําไรต่อหุ้น
กํา ไรต่อ หุ้นขั น� พื น� ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ส่วนที�เ ป�น ของผู ้ถือหุ้น บริษัท ฯ (ไม่ร วมกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู ่ในระหว่างปี

29. เงินปั นผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2558
เงินปั นผลประจําปี 2559

อนุมัติโดย
ที�ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นเมื�อ
วันที� 27 เมษายน 2559
ที�ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นเมื�อ
วันที� 25 เมษายน 2560

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อ
หุ้น
(บาท)
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0.13
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0.13

30. รายการธุ รกิจ กับ กิจ การที�เ กี�ยวข้องกัน
30.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื�อ
บริษัท หลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน� แนล
จํากัด
SBI Royal Securities Plc.
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า จํากัด
บริษัท ทรูวิชนั� กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
เป�นบริษัทย่อย
เป�นบริษัทร่วม
เป�นการร่วมค้า
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ
มีกรรมการร่วมกันและเป�นบริษัทย่อยของ
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่
มีกรรมการร่วมกัน
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30.2 รายการธุ รกิจที�สําคัญระหว่างปี
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุ รกิจที�สําคัญกับบุ คคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุ รกิจ
ดังกล่าวเป�นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุ คคลหรือกิจการ
เหล่านัน� ซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดังนี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ � สุด
วันที� 31 ธันวาคม
2560
2559

74

รายการธุ รกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายอื�น
รายการธุ รกิจกับกิจ การที�
เกี�ยวข้องกัน
การร่วมค้า
สิทธิในการใช้ระบบ
กรรมการและผู ้บริหาร
รายได้ค่านายหน้า
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่
รายได้ค่านายหน้า
ดอกเบีย� รับ
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายอื�น
บริษัทและบุ คคลที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้อื�น
ค่าเช่ าและค่าบริการจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุด
วันที� 31 ธันวาคม
2560
2559

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

3,600
48,000

3,600
45,600

อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

7,332

-

7,332

-

อัตราตามสัญญา

154

632

154

632

ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป

399
13,359
-

117
6,773
105
400

399
13,359
-

117
6,773
105
400

ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป
ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา/
อัตราที�ตกลงร่วมกัน

8,202
731

10,820
5,333

8,202
731

10,820
5,333

อัตราตามสัญญา
ตามอัตราที�ตกลงร่วมกัน
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30.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุ คคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
เงินวางประกัน เพื�อการซื� อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินในนามบริษั ทฯ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินเพื�อ ลูกค้าและพนักงาน
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
พนักงานชัน� บริหาร
ลูกหนีอ� ื�น
บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด
ดอกเบีย� ค้างรับ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย
กรรมการและผู ้บริหาร
รายได้รับล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า จํากัด
ตราสารหนีท� �อี อก
กรรมการและผู ้บริหาร

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559

612

607

612

607

1,920

1,630

1,920

1,630

970,000

870,000

970,000

870,000

103

506

103

506

-

-

4,272

4,268

2,601

4,436

2,601

4,436

404

171

404

171

50

-

50

-

20,000

-

20,000

-
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30.4 รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน
ในระหว่ า งปี สิ�น สุ ด วั น ที� 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 เงิ นให้ กู้ ยื ม แก่ กิ จ การหรื อ บุ คคลที� เ กี� ย วข้ อ งกั น มี ก าร
เคลื�อนไหวดังต่อไปนี�
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ในระหว่างปี
ณ วันที�
ณ วันที�
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2560
2560
เพิม� ขึน�
ลดลง
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
พนักงานชัน� บริหาร
ตราสารหนีท� �อี อก
กรรมการและผู ้บริการ

506

-

403

103

-

20,000

-

20,000
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ในระหว่างปี
ณ วันที�
ณ วันที�
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2559
2559
เพิม� ขึน�
ลดลง
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
พนักงานชัน� บริหาร

108

800

402

506

30.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บ ริหารสําคัญ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�
ให้แก่กรรมการและผู ้บริหารสําคัญ ดังต่อไปนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสัน�
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2559
2560
163
174
11
9
174
183

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31
ธันวาคม
2560
2559
154
165
10
8
164
173

รายงานประจําป 2560

31. ภาระผู กพันและหนีส� ินที�อ าจเกิดขึน�
31.1 ภาระผู กพันเกี�ยวกับ สัญญาเช่ าดําเนินงานและสัญญาบริการ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่ าพืน� ที�ในอาคาร รถยนต์และอุ ปกรณ์ ซึ� ง
อายุ ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื�น ๆ ซึ� งอายุ ของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขัน� ตํา� ที�ต้องจ่ายในอนาคตทัง� สิน� ภายใต้
สัญญาเช่ าดําเนินงานดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายช�าระภายใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
88
63
94
47
(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายช�าระภายใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
87
63
94
47

31.2 หนีส� ินที�อาจจะเกิดขึน� จากคดีความ
เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์
จํากัด (มหาชน) ซึ� งเดิมเป�นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ตกลงที�จะรับประกันความเสียหายต่อผู ้ซื�อจากคดีความที�คง
ค้างอยู ่ของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) บริษัทฯยังคงมีภาระผู กพันต่อค่าเสียหายอันอาจ
เกิดขึน� จากคดีความที�มีต่อบริษัทดังกล่าว ดังต่อไปนี�
(ก)

คดีฟ้องร้องกับอดีตผู ้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน)
เมื�อวันที� 5 ตุลาคม 2555 อดีตผู ้บริหารของบริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิ ลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้
ดําเนินการยื�นฟ้ องบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน) ในคดีแรงงานเพื�อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป�นธรรม โดยทุนทรัพย์ท�ีฟ้องมีจํานวน
ประมาณ 52 ล้านบาท ต่ อมาเมื� อวัน ที� 18 กุมภาพัน ธ์ 2556 ศาลแรงงานกลางพิพ ากษายกฟ้ องคดี
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อดีตผู ้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ใช้ สิทธิยื�น
อุ ทธรณ์ ซึ�งศาลแรงงานกลางมีคําสัง� ไม่รับคําร้องอุ ทธรณ์คดีดังกล่าว ต่อมาเมื�อวันที� 10 เมษายน 2556
อดีตผู ้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นคําร้องอุ ทธรณ์คําสั�งไม่รับ
อุ ทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสัง� ให้ส่งสํานวนให้ศาลฎีกา โดยเมื�อวันที� 15 สิงหาคม
2559 ศาสฎีกามีคําสั�งยกคําร้องอุ ทธรณ์ของอดีตผู ้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด
(มหาชน) ดังกล่าว ทําให้คดีได้สนิ� สุดลงเป�นผลให้บริษัทฯไม่ต้องชดใช้ ค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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(ข)

คดีฟ้องร้องกับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ถูกลูกค้ารายหนึ�งฟ้ องร้องให้
ชดใช้ ค่ า เสี ย หายจํ า นวนเงิ น ประมาณ 1.2 ล้ า นบาท ในข้ อ หาละเมิ ด ผิ ด สั ญ ญา และเมื� อ วั น ที�
30 พฤษภาคม 2555 ศาลชัน� ต้นมีคําพิพากษาว่าบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ไม่ได้
กระทําการละเมิดและผิดสัญญา แต่ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเป�นจํานวน 0.2 ล้านบาท
พร้ อ มดอกเบี� ย อั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น ที� 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 เป� น ต้ น ไป ต่ อ มาวั น ที�
15 สิงหาคม 2555 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นอุ ทธรณ์คําพิพากษาของศาล
ชัน� ต้ น
และในวั น ที� 24 มกราคม 2557 ศาลอุ ทธรณ์ ได้ พิ พ ากษายื น ตามศาลชัน� ต้ น และเมื� อ วั น ที�
26 กรกฎาคม 2560 ศาลฎี ก ามี คํ า สั�ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ โ จทก์ ยื� น ฎี ก า คดี จึ ง ถึ ง ที� สุ ด ตามที� ศ าลอุ ทธรณ์
พิพากษา

บริษัทฯไม่มีภาระผู กพันต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ�นจากคดีความที�เกี�ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์
แอพ
เพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) เนื�องจากคดีความทัง� หมดถึงที�สุด ดังนัน� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯจึงไม่ได้
ตัง� สํารองประมาณการหนีส� ินในส่วนของคดีความข้างต้น

32. ส่วนงานดําเนินงาน
ข้อมู ลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนีส� อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป�นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที�รายงานทัง� สิน� 3 ส่วนงาน ดังนี�
-

ส่วนงานนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เป�นส่วนงานที�เป�นนายหน้าในการซื�อขาย
หลักทรัพย์ นายหน้าในการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

-

ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป�นส่วนงานให้บริการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป�นที�ปรึกษาการลงทุน และ
ธุ รกรรมที�ปรึกษาทางการเงิน

ส่วนค้าหลักทรัพย์ เป�นส่วนงานที�ดูแลการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป�นส่วนงานที�รายงาน
-

ผู ้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื�อวัตถุประสงค์ในการ
ตั ด สิ นใ จเ กี� ย ว กั บ ก ารจั ดส รรท รั พ ย าก รแ ล ะก ารป ระเมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ งาน บ ริ ษั ทฯป ระเมิ นผ ล
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ�งวัดมู ลค่าโดยใช้ เกณฑ์เดียวกับ
ที�ใช้ ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
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ข้อมู ลจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานสําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี�
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม
ส่วนงานนายหน้า
ซือ� ขายหลักทรัพย์และ
สัญญาซือ� ขาย
ล่วงหน้า
2560
2559
1,447
1,628

รายได้จากภายนอก
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้ จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบีย� รับและเงินปั นผล
รายได้อื�น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี ส่วนทีเ� ป�นของบริษัทฯ

353

451

ส่วนงาน
วานิชธนกิจ
2560
2559
93
86
78

50

ส่วนค้าหลักทรัพย์
2560
2559
90
104
23

17

การตัดรายการ
บัญชี
ระหว่างกัน
2560
2559
(48)
(46)
(48)

งบการเงินรวม
2560
2559
1,582
1,772

(46)

406

472

48
25
(271)
(31)
177

50
33
(247)
(77)
231

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ข องส่ว นงาน
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

ส่วนงาน
นายหน้าซือ�
ขาย
หลักทรัพย์
และสัญญาซื�อ
ขายล่วงหน้า
4,130
4,496

ส่วนงาน
วาณิชธนกิจ
-

ส่วนค้า
หลักทรัพย์
1

รวมส่วนงาน
4,130
4,497

สินทรัพย์ที�
ไม่ได้ปันส่วน
1,823
2,044

รวม
5,953
6,541

ข้อมู ลเกี�ยวกับเขตภูมิศ าสตร์
บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัน� รายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู ่ในงบ
การเงิน จึงถือเป�นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมู ลเกี�ยวกับลูกค้า รายใหญ่
ในระหว่างปี สนิ� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่า
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ตามงบการเงินรวม

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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33. เครื�องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง
เครื�องมือทางการเงินที�สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที�นิยามอยู ่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 107 “การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีแ� ละเจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนีแ� ละเจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์และหนีส� ินตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนีท� �ี
ออกและหนี�สินตามสัญญาเช่ าการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดังนี�
ความเสี�ยงด้า นการให้สินเชื� อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื� อที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี�สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและ เงินลงทุนในตราสารหนี�
เป�นต้น ฝ่ ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนีโ� ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื� อที�เหมาะสม และการ
ฝากและการลงทุนในตราสารหนี�ของสถาบันการเงินที�น่าเชื� อถือ ดังนัน� บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายที�เป�นสาระสําคัญจากความเสี�ยงด้านการให้สินเชื� อ นอกจากนีก� ารให้สินเชื� อของบริษัทฯไม่มีการกระจุ กตัว
เนื�องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู ่จํานวนมากราย
ความเสี�ยงจากอัต ราดอกเบีย�
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย� ที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เจ้าหนี�สํานักหัก
บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี�ที�ออก อย่างไรก็ตาม เนื�องจาก
สินทรัพย์และหนีส� ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย� ที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย� คงที�ซ�ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุ บัน ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย� ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู ่ในระดับตํา�
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบีย� และสําหรับสินทรัพย์และหนีส� ินทางการเงินที�มีอัตราดอกเบีย� คงที�สามารถแยกตามวันที�ครบกําหนด หรือ
วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบีย� ใหม่ (หากวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบีย� ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตรา
ดอกเบีย�

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบีย� คงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตรา
ดอกเบีย�
ใหม่หรือวันครบกําหนด

ปรับขึน� ลงตาม เมื�อทวง
อัตราตลาด
ถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินทางการเงิน
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนีท� �อี อก

น้อยกว่า
1 ปี

ลูกหนีด� อ้ ย
1 - 5 ปี คุณภาพ

อัตราดอกเบีย�
(ร้อยละต่อปี )
ไม่มี
ดอกเบีย�

รวม

อัตรา
ลอยตัว

อัตรา
คงที�

61

-

-

-

-

80

141 0.13 - 1.29

-

-

-

-

-

-

150

150

-

1,266
1

10
-

-

-

-

2,649
1
974
-

-

200

-

-

-

-

200

-

1.95 - 2.20

-

-

-

-

-

910

910

-

-

-

10
-

159

-

-

1,564
89
-

1,574
89
159

0.80
-

3.00
1.80 - 2.20

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

-

3,925
5.75
1
974
1 3.40 - 3.50
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5.25
-

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตรา
ดอกเบีย�

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบีย� คงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตรา
ดอกเบีย�
ใหม่หรือวันครบกําหนด

ปรับขึน� ลงตาม เมื�อทวง
ถาม
อัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินทางการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์

82

น้อยกว่า
1 ปี

1 - 5 ปี

ลูกหนีด� อ้ ย
คุณภาพ

อัตราดอกเบีย�
(ร้อยละต่อปี )
ไม่มี
ดอกเบีย�

รวม

อัตรา
ลอยตัว

อัตรา
คงที�

510

-

-

-

-

196

706 0.13 - 1.29

-

-

-

-

-

-

263

263

-

1,343
2

16
-

-

-

-

3,094
2
519
-

4,453
6.00
2
519
2 3.40 - 3.50

-

-

-

-

-

1,477

1,477

-

-

-

16
-

-

-

-

2,098
36

2,114
36

0.80
-

3.25
-

-
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5.25
-

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตรา
ดอกเบีย�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบีย� คงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตรา
ดอกเบีย�
ใหม่หรือวันครบกําหนด

ปรับขึน� ลงตาม เมื�อทวง
อัตราตลาด
ถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินทางการเงิน
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนีท� �อี อก

น้อยกว่า
1 ปี

1 - 5 ปี

ลูกหนีด� อ้ ย
คุณภาพ

อัตราดอกเบีย�
(ร้อยละต่อปี )

ไม่มี
ดอกเบีย�

รวม

อัตรา
ลอยตัว

อัตรา
คงที�

61

-

-

-

-

53

-

-

-

-

-

150

1,266
1

10
-

-

-

-

2,649
1
974
-

-

200

-

-

-

-

200

-

1.95 - 2.20

-

-

-

-

-

910

910

-

-

-

10
-

159

-

-

1,564
89
-

1,574
89
159

0.80
-

3.00
1.80 - 2.20

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

114 0.13 - 1.29

-

150

-

-

3,925
5.75
1
974
1 3.40 - 3.50
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5.25
-

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตรา
ดอกเบีย�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบีย� คงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตรา
ดอกเบีย�
ใหม่หรือวันครบกําหนด

ปรับขึน� ลงตาม เมื�อทวง
อัตราตลาด
ถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินทางการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์

น้อยกว่า
1 ปี

1 - 5 ปี

อัตราดอกเบีย�
(ร้อยละต่อปี )

ลูกหนีด� อ้ ย ไม่มี
คุณภาพ ดอกเบีย�

อัตรา
ลอยตัว

รวม

อัตรา
คงที�

510

-

-

-

-

181

691 0.13 - 1.29

-

-

-

-

-

-

263

263

-

1,343
2

16
-

-

-

-

3,094
2
519
-

4,453
6.00
5.25
2
519
2 3.40 - 3.50 -

-

-

-

-

-

1,477

1,477

-

-

-

16
-

-

-

2,098
36

2,114
36

0.80
-

3.25
-

-

-

ความเสี�ยงด้า นสภาพคล่อง
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื�องมาจากที�บริษัทฯ
และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป�นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทัน
ต่อเวลาที�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องนําไปช�าระภาระผู กพันได้เมื�อครบกําหนด
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกีย� วกับกระแส
เงินสด รวมทัง� จัดหาวงเงินสินเชื�อจากสถาบันการเงินเพื�อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุ รกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ณ วั นที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาคงเหลือของเครื� องมื อทางการเงิ นนับจากวันสิ �นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

สิน ทรัพย์ท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ิน ทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนีท� �อี อก

1 - 5 ปี

ไม่มีกําหนด

ลูกหนี�
ด้อย
คุณภาพ

เมื�อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

รวม

141
10
1

150
2,642
1
-

-

1,273
974
-

-

141
150
3,925
1
974
1

200
10
-

910
1,564
89
159

-

-

-

200
910
1,574
89
159

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

สิน ทรัพย์ท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ิน ทางการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

1 - 5 ปี

ไม่มีกําหนด

ลูกหนี�
ด้อย
คุณภาพ

เมื�อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

รวม

706
16
2

263
3,086
2
-

-

1,351
519
-

-

706
263
4,453
2
519
2

16
-

1,477
2,098
36

-

-

-

1,477
2,114
36
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

สิน ทรัพย์ท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ิน ทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนีท� �อี อก

1 - 5 ปี

ไม่มีกําหนด

ลูกหนี�
ด้อย
คุณภาพ

เมื�อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

รวม

114
10
1

150
2,642
1
-

-

1,273
974
-

-

114
150
3,925
1
974
1

200
10
-

910
1,563
89
159

-

-

-

200
910
1,573
89
159

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

สิน ทรัพย์ท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ิน ทางการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ� ขายล่วงหน้า
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์

1 - 5 ปี

ไม่มีกําหนด

ลูกหนี�
ด้อย
คุณภาพ

เมื�อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

รวม

691
16
-

263
3,086
2
2

-

1,351
519
-

-

691
263
4,453
2
519
2

16
-

1,477
2,098
36

-

-

-

1,477
2,114
36

ความเสี�ยงด้า นอัต ราแลกเปลี�ยน
บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี� ย งจากอั ต ราแลกเปลี� ย นที� สํ า คั ญ อั น เกี� ย วเนื� อ งจากการเป� น นายหน้ า ซื� อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ท�ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้ จ่ายที�เป�นเงินตราต่างประเทศ
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รายงานประจําป 2560

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนีส� ินทางการเงิน
ที�เป�นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี�

สกุลเงิน
ดองเวียดนาม
เหรียญฮ่ องกง
เหรียญสหรัฐอเมริกา
กีบลาว
เหรียญสิงคโปร์
เรียลกัมพู ชา
เยนญี�ปุ่ น

สินทรัพย์ทางการเงิน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
55,692
2.6
0.9
326.9
0.1
228.7
0.1

61,489
0.9
4.0
225.1
0.1
285.4
0.3

(หน่วย: ล้านหน่วย)
หนีส� ินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี�ยนเฉลีย�
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
54,254
58,325
0.0014
0.0016
2.6
0.8
4.1803
4.6637
0.8
0.7
32.6809
36.0025
326.9
208.1
0.0039
0.0044
0.1
0.1
24.4503
24.8010
220.4
437.7
0.0081
0.0089
0.1
0.3
0.2898
0.3113

นอกจากนี� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจํานวน 20
ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญา 32.56 - 32.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ� งจะครบกําหนดในเดือน
มกราคม 2561 (31 ธันวาคม 2559: 36 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญา 35.79 - 36.01 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐ)
ความเสี�ยงด้า นสภาวะตลาด
บริษัทฯมีความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดที�เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์
ซึ� งอาจจะมีผลทําให้มูลค่าเงินลงทุนและมู ลค่าหลักประกันของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดการความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู ่ในระดับที�ยอมรับได้โดย
วิเคราะห์ความเสี�ยงด้านตลาดในธุ รกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม
และมีการควบคุมความเสี�ยงให้เป�นไปตามนโยบาย

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

87

34. การวัดมู ล ค่ายุ ติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�วัดมู ลค่าด้วย
มู ลค่ายุ ติธรรมหรือเปิ ดเผยด้วยมู ลค่ายุ ติธรรมแยกแสดงตามลําดับชัน� ของมู ลค่ายุ ติธรรมได้ดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
มู ลค่ายุ ติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ระดับ 1
สินทรัพย์ท�วี ัดมู ลค่า ด้วยมู ลค่า ยุ ติธรรม
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื�อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หนีส� ินที�วัดมู ลค่า ด้วยมู ลค่า ยุ ติธรรม
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

-

1

-

1

970
-

151

-

970
151

87

1

-

1
87

-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
มู ลค่ายุ ติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ระดับ 1
สินทรัพย์ท�วี ัดมู ลค่า ด้วยมู ลค่า ยุ ติธรรม
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื�อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หนีส� ินที�วัดมู ลค่า ด้วย มู ลค่ายุ ติธรรม
หนีส� ินตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

88

-

2

-

2

366
-

150

-

366
150

34

2
-

-

2
34

รายงานประจําป 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
มู ลค่ายุ ติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ท�เี ปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินที�เปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
ตราสารหนีท� ี�ออก
หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน(1)
(1)

รวม

141
-

150

-

141
150

-

3,925
-

2
1

3,925
2
1

-

200
910

-

200
910

-

1,574
159
1

-

1,574
159
1

รวมอยู ่ใน “หนีส� ินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
มู ลค่ายุ ติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ท�เี ปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินที�เปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน(1)
(1)

รวม

705
-

263

-

705
263

-

4,453
-

3
2

4,453
3
2

-

1,477

-

1,477

-

2,114
2

-

2,114
2

รวมอยู ่ใน “หนีส� ินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

89

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
มู ลค่ายุ ติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที�เปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินที�เปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
ตราสารหนีท� ี�ออก
หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน(1)
(1)

90

รวม

114
-

150

-

114
150

-

3,925
-

2
1

3,925
2
1

-

200
910

-

200
910

-

1,574
159
1

-

1,574
159
1

รวมอยู ่ใน “หนีส� ินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานประจําป 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
มู ลค่ายุ ติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ท�เี ปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส� ินที�เปิ ดเผยมู ลค่า ยุ ติธรรม
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน(1)
(1)

รวม

691
-

263

-

691
263

-

4,453
-

3
2

4,453
3
2

-

1,477

-

1,477

-

2,114
2

-

2,114
2

รวมอยู ่ใน “หนีส� ินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมู ลค่ายุ ติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี�
(ก)

สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน� หรือสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการคิด
ดอกเบี�ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�สํานักหักบัญชี
และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนทัว� ไป เจ้าหนีส� ํานักหัก
บั ญ ชี แ ละบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เจ้ า หนี�ธุ รกิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื� อ ขายล่ ว งหน้ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์และหนีส� ินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมู ลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด มู ลค่ายุ ติธรรมใช้ ราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที�
ไม่ อ ยู ่ ใ นความต้ อ งการของตลาด คํ า นวณเที ย บเคี ย งมู ลค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
ที� ล งทุ น ยกเว้ น เงิ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ที� ไ ม่ ใ ช่ หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย มู ลค่ายุ ติธรรมคํานวณโดยใช้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผู ้จัดการกองทุน
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(ค)

(ง)
(จ)

มู ลค่ายุ ติธรรมของตราสารอนุพันธ์ คํานวณโดยใช้ แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมู ลค่าซึ� งข้อมู ลที�
นํ า มาใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป� น ข้ อ มู ล ที� ส ามารถสั ง เกตได้ ใ นตลาดที� เ กี� ย วข้ อ ง เช่ น อั ต รา
แลกเปลี�ยนทันที และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป�นต้น
มู ลค่ายุ ติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมาณจากมู ลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย� ตลาด
ปั จจุ บันของเงินให้สินเชื�อประเภทเดียวกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่ าทางการเงินที�จ่ายดอกเบี�ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด แสดงมู ลค่า
ยุ ติธรรมโดยประมาณตามมู ลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไว้ซ�ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื�อง การดํารงไว้ซ�ึ งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป�นไปตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที�ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตรา 0.06 บาท ต่อหุ้น ทัง� นีจ� ะนําเสนอต่อที�ประชุ มผู ้ถือหุ้นที�จะมีขึ�นในวันที� 24
เมษายน 2561 เพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป
37.

การอนุมัต ิงบการเงิน
งบการเงินนีไ� ด้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานประจําป 2560

ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับ รายการระหว่า งกันที�เ กิดขึน�
ค่านายหน้ารับ

บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารการเป� นนายหน้ า ซื� อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ก รรมการและผู ้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
ตามปกติธุ รกิจ โดยคิดค่ าบริ การในอั ตราค่านายหน้าขัน� ตํ�าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ� ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป�นรายการที�สมเหตุสมผลและยุ ติธรรม
การใช้ บริการบอกรับเป�นสมาชิกสื�อสัญญานดาวเทียม
บริษัทฯ ใช้ บริการบอกรับเป�นสมาชิ กสื�อสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชนั� ส์ กรุ ๊ป จํากัด ทัง� สําหรับภายใน
สํานักงานและให้บริการลูกค้าที�ซื�อขายหลักทรัพย์ โดยช�าระค่าบริการเป�นรายเดือน ซึ�งอัตราค่าบริการที�บริษัทฯ ช�าระให้แก่
บริษัท ทรู วิชนั� ส์ กรุ ๊ป จํากัด เป�นอัตราเดียวกับที� บริษัท ทรู วิชนั� ส์ กรุ ๊ป จํากัด คิดจากลูกค้ารายอื�น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที�เป�นธรรม
นโยบายการทํา รายการระหว่า งกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยสําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึน� ในอนาคตนัน� แบ่งออกเป�น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที�เกิดขึ�นเป�นปกติ
และต่อเนื�อง และรายการพิเศษที�เกิดขึน� เป�นครัง� คราว โดยขัน� ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป�นดังนี�
1. รายการที�เกิดขึน� เป�นปกติและต่อเนื�อง
เนื�องจากรายการบางรายการ เช่ น ค่านายหน้ารับ เป�นรายการที�จะยังคงเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคต
เนื�องจากเป�นรายการปกติธุรกิจ ดังนัน� บริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการ
ดังกล่าว โดยมีการระบุ เงื�อนไขการดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้เป�นไปตามเงื�อนไขการค้าทัว� ไป และเป�นไป
ตามราคาที�ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู ้
พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทัง� นี� คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณา
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที�เกิดขึน� ทุกไตรมาส
2. รายการพิเศษที�เกิดขึน� เป�นครัง� คราว
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู ้ให้ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของ
รายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�
เกิ ด ขึ�น บริ ษั ทฯ จะจั ด ให้ มี บุคคลที�มี ความรู้ค วามช� านาญพิเ ศษ เช่ น ผู ้ สอบบัญ ชี หรื อ ผู ้ป ระเมิ นราคา
ทรัพย์สิน หรือสํานักงานกฎหมาย เป�นต้น ที�เป�นอิสระจากบริษัทฯ และบุ คคลที�อาจมีความขัดแย้งเป�นผู ้ให้
ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุ คคลที�มีความรู้
ความช�านาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู ้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตาม
กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อ
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1. ภาพรวมของการดําเนินธุ รกิจและการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสํา คัญ
ณ สิน� ปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิ ดทีร� ะดับสูงสุดของปี ที� 1,753.71 จุ ด เพิ�มขึน� ร้อยละ 13.7
จาก 1,542.94 จุ ด ณ สิน� ปี 2559 มู ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิน� ปี 2560 ทําสถิติ
สูงสุดใหม่ที� 17.9 ล้านล้านบาท เพิม� ขึน� ร้อยละ 15.6 แม้ว่าการปรับขึ�นของดัชนีจะทําระดับสูงสุดใหม่แต่ยังเป�นการปรับตัว
ขึ�นได้น้อยเมื�อเทียบกับตลาดหุ้นโลกที�ให้ผลตอบแทนสูงราวร้อยละ 20 เมื�อเทียบกับปี 2559 ที�ปรับขึ�นเพียงร้อยละ 5.3
และปรับตัวได้น้อยกว่าภูมิภาคซึ� งอิงจากดัชนี MSCI EM ที�ปรับตัวสูงขึ�น ร้อยละ 33 และตลาดฮ่ องกงเป�นตลาดที�ให้
ผลตอบแทนสูงสุด การปรับตัวสูงขึ�นของ SET Index ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลลดลงมาอยู ่ที�ร้อยละ 2.7
จากปี ก่อนหน้าที�ให้ผลตอบแทนเงินปั นผลที�ร้อยละ 3.04% ตรงกันข้ามกับดัชนี mai ที�ให้ผลตอบแทนเงินปั นผลปี 2560
อยู ่ที�ร้อยละ 1.42 จาก 1.24 ในปี ก่อนหน้าหลังดัชนี mai ชะลอตัวลง
มู ลค่าการซื�อขายเฉลี�ยต่อวันสําหรับปี 2560 (SET และ mai) เท่ากับ 50,114 ล้านบาท ลดลงจาก 52,526
ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป�นร้อยละ 4.6 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการซื�อขายเฉลี�ยต่อวันที�ร้อยละ 30.2 ของ
มู ลค่าการซื�อขายต่อวัน เพิม� ขึน� จากร้อยละ 25.6 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเทศเป�นผู ้ขายสุทธิท�ีราว 2.6
หมื�นล้านบาท เทียบกับเป�นผู ้ซื�อสุทธิในปี 2559 ที�ราว 7.9 หมื�นล้านบาท ขณะที�นักลงทุนสถาบันเป�นผู ้ขับเคลื�อนหลัก โดย
เป�นผู ้ซื�อสุทธิในตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทในปี 2560 ขณะที�นักลงทุนบุ คคลยังคงเป�นกลุ่มที�มีสัดส่วนการซื�อขายมาก
ที�สุดที�ร้อยละ 48
ด้านการระดมทุนในปี 2560 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 39 บริษัท ขณะทีม� ีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 บริษัท ทําให้บริษัทจดทะเบียนมีจํานวน 688 บริษัท จากปี 2559 ที�มีบริษัทจดทะเบียนรวม 656 บริษัท บริษัทจด
ทะเบียนใน SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 1.06 แสนล้านบาท เพิม� ขึน� ร้อยละ 101.36 จากปี 2559 โดยเป�นการระดม
ทุนในตลาด SET รวม 21 บริษัท รวม 8.37 หมื�นล้านบาทและ mai จํานวน 13 บริษัท รวม 8.7 พันล้านบาท ส่วนที�
เหลือเป�นการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพืน� ฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ส่วนตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ในปี 2560 ตลาดซื�อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื�อขายเฉลี�ยต่อวัน 324,217
สัญญา เพิม� ขึน� ร้อยละ 13.7 จากปี 2559
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื�อนไหวในกรอบแคบตลอดทัง� ปี จนกระทั�งในช่ วงไตร
มาสที� 4 ของปี การเมืองไทยมีความชัดเจนมากขึน� จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการกําหนดวันเลือกตัง� ในปี
ถัดไป ทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สดใสมากขึ�น ขณะที�ภาวะเศรษฐกิจไทยเป�นไปได้ด้วยดี โดยได้รับแรง
ขับเคลื�อนจากภาคการท่องเที�ยวและส่งออกที�เติบโตเหนือความคาดหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานต่างๆ
ต่อเนื�อง ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตที�ดีขนึ� ด้วย
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2. ผลการดํา เนินงาน และความสามารถในการทํา กํา ไร (Results of Operations)
รายได้
ในปี 2560 รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้
ดอกเบีย� เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์ กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้อื�น ซึ� งรายได้หลักของ
บริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าคิดเป�นร้อยละ 70.63 ของรายได้รวม
สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง� สิน� 1,655 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2559 ซึ�งบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,856
ล้านบาท เนื�องมาจากรายได้ค่านายหน้าลดลง 267 ล้านบาท จาก 1,436 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 1,169 ล้านบาทในปี
2560 ซึ� งลดลงตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เพิ�มขึ�น 20 ล้านบาท จาก 128 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 148 ล้านบาทในปี 2560 เนื�องมาจากรายได้จากการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ท�ีเพิ�มขึ�น นอกจากนี� กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงินเพิ�มขึ�น 22 ล้านบาท จาก 229 ล้าน
บาทในปี 2559 เป�น 251 ล้านบาทในปี 2560 เกิดจากกําไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ�มขึ�น 55 ล้านบาท จาก 42 ล้านบาท
ในปี 2559 เป�น 97 ล้านบาทในปี 2560 เป�นผลมาจากการการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท�ีได้รับการตอบรับอย่าง
กว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด
โครงสร้า งรายได้ร วมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
รายการ

ปี 2559
ล้า นบาท ร้อยละ

ปี 2560
ล้า นบาท

ร้อยละ

รายได้
1,436.02

77.39

1,169.08

70.63

ค่าธรรมเนียมและบริการ

128.29

6.91

148.57

8.98

ดอกเบีย� เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์

77.26

4.17

80.53

4.86

กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน

228.85

12.33

250.83

15.15

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(34.44)

-1.86

(22.25)

-1.34

-

0.00

9.87

0.60

19.69

1.06

18.54

1.12

1,855.67

100.00

1,655.17

100.00

ค่านายหน้า

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้อื�น
รวมรายได้
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รายได้ค ่า นายหน้า
โครงสร้างรายได้ค่านายหน้าของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
ปี 2559
ค่า นายหน้า
ล้า นบาท ร้อยละ
ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์
1,355.02
94.36
ค่านายหน้าจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์
81.00
5.64
ค่านายหน้าอื�น
0.00
รวม

1,436.02

100.00

ปี 2560
ล้า นบาท ร้อยละ
1,093.71
93.55
73.61
6.30
1.76
0.15
1,169.08

100.00

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า 1,169 ล้านบาท ลดลง 267 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ�งบริษัทฯ มีรายได้
ค่านายหน้า 1,436 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์ที�ลดลง 261 ล้านบาท
จาก 1,355 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 1,094 ล้านบาทในปี 2560 เป�นผลมาจากการลดลงของมู ลค่าการซื�อขายเฉลี�ยต่อ
วันจาก 52,526 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 50,114 ล้านบาทในปี 2560
รายได้ค ่าธรรมเนียมและบริการ
โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
ปี 2560
ปี 2559
ค่า ธรรมเนียมและบริการ
ล้า นบาท ร้อยละ ล้า นบาท ร้อยละ
80.40

62.67

72.67

48.91

ที�ปรึกษาทางการเงิน

9.26

7.22

20.14

13.56

การยืม / ให้ยืมหลักทรัพย์

2.63

2.05

0.89

0.60

28.00

21.83

45.70

30.76

ค่าธรรมเนียมขายและรับซื�อคืน

7.38

5.75

8.30

5.59

อื�นๆ

0.62

0.48

0.87

0.58

128.29

100.00

148.57

100.00

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

รวม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการเป�นที�ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์จํานวน 93 ล้าน
บาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 4 จากปี 2559 แบ่งเป�นรายได้จากค่าที�ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์จํานวน 20 ล้านบาท และ 73 ล้านบาท ตามลําดับ เนื�องจากในปี 2560 มีมูลค่าการระดมทุนรวม 1.06 แสน
ล้านบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 101.36 จากปี 2559 ทัง� นี� บริษัทฯ ได้ร่วมในการรับประกันและจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ให้กับ
บริษัทที�จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 23 บริษัทจากทัง� หมด 38 บริษัท ส่วนรายได้จากการยืม/ให้ยืม
หลักทรัพย์ลดลงจาก 2.6 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 0.9 ล้านบาทในปี 2560 เกิดจากภาวะตลาดในปี 2560 มีแนวโน้มเป�น
ขาขึน� การทําธุ รกรรมส่วนนีจ� ึงลดลง ขณะที�รายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์นัน� เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคัญ เกิดจากนัก
ลงทุนต่างชาติที�มีความต้องการลงทุนในประเทศไทย จึงต้องการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์มากขึ�นตามไปด้วย เป�นผลให้นัก
ลงทุนต่างชาติมีการซื�อขายเพิม� ขึน� จาก 3.26 ล้านล้านบาทในปี 2559 เป�น 3.68 ล้านล้านบาทในปี 2560
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รายได้อื�นๆ ที�นอกเหนือ จากรายได้ค ่า นายหน้า และรายได้ค ่า ธรรมเนียมและบริการ
นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการแล้ว บริษัทฯ มีรายได้ประเภทอื�นอีก อันได้แก่
รายได้ดอกเบีย� เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์ กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้อื�นๆ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื�น ๆ ที�นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
จํานวน 337 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2559 ที�มีจํานวน 291 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นจํานวน 46 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ
15.84 โดยมีสาเหตุหลัก คือ กําไรจากตราสารอนุพันธ์ที�เพิม� ขึน� จาก 42 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 97 ล้านบาท ซึ� งเป�นผล
มาจากธุ รกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที�ได้การตอบรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด

ค่าใช้ จ่าย
โครงสร้างค่าใช้ จ่ายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560
ปี 2559
รายการ
ล้า นบาท ร้อยละ

ปี 2560
ล้า นบาท

ร้อยละ

ค่า ใช้ จ่า ย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

994.31

64.23

903.15

62.42

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

159.52

10.31

146.24

10.11

27.11

1.75

31.14

2.15

(0.30)

-0.02

5.66

0.39

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

-

0.00

0.84

0.06

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า

-

0.00

0.29

0.02

367.37

23.73

359.59

24.85

1,548.01

100

1,446.91

100

ต้นทุนทางการเงิน
หนีส� ูญและหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

ค่าใช้ จ่ายอื�น
รวม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวมจํานวน 1,447 ล้านบาท ลดลง 101 ล้านบาท จากปี 2559 โดยมีสัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้ จ่ายอื�น คิดเป�นร้อยละ 62.42 และร้อยละ 24.85 ของค่าใช้ จ่ายรวม ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานมีจํานวน 903 ล้านบาท ลดลง 91 ล้านบาท จากปี 2559 เนื�องจากการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานที�แปรผันไปตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที�ปรับตัวลดลง ส่วนค่าใช้ จ่ายอื�นมีจํานวน 359
ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2559 ที�เท่ากับ 367 ล้านบาท เกิดจากการปิ ดสาขาและลดพืน� ที�การเช่ าสํานักงาน
ใหญ่ลง
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กําไรสุทธิ
สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเป�นกําไรสุทธิจํานวน 177 ล้านบาท ลดลงจาก 231 ล้านบาทในปี
2559 จํานวน 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.38 สาเหตุมาจากการลดลงของรายได้รวมจาก 1,856 ล้านบาทในปี 2559
เป�น 1,655 ล้านบาทในปี 2560 โดยเฉพาะรายได้คา่ นายหน้าที�ลดลงจาก 1,436 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 1,169 ในปี 2560
อันเกิดจากปริมาณการซื�อขายเฉลี�ยต่อวันที�ลดลง เช่ นเดียวกับค่าใช้ จ่ายรวมที�ลดลงจาก 1,855 ล้านบาทในปี 2559 เป�น
1,447 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงร้อยละ 6.53 เกิดจากค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานและค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที�
ลดลงตามปริมาณการซื�อขาย อย่างไรก็ตาม การลดลงของค่าใช้ จ่ายนัน� มีสัดส่วนที�น้อยกว่าการลดลงของรายได้ จึงทํา
ให้อัตรากําไรลดลงจากร้อยละ 12.5 ในปี 2559 เป�นร้อยละ 10.7 ในปี 2560
สําหรับอัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2559 และ 2560 อยู ่ท�ีร้อยละ 9.54 และ
ร้อยละ 6.96 ทัง� นี� หากพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า สาเหตุที� ROE ของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 2.59 จากปี
2559 มีปัจจัยหลักที�สําคัญเนื�องมาจากอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 12.47 ในปี
2559 เป�นร้อยละ 10.71 ในปี 2560 นอกจากนี� ตัวแปรที�มีผลต่อ ROE ที�ควรจะพิจารณาในลําดับถัดไปคือ อัตราการ
หมุ นของสินทรัพย์ (Assets Turnover) ของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.35 เท่าในปี 2559 เป�น 0.26 เท่าในปี 2560 อย่างไรก็
ดี สําหรับตัวแปรสุดท้าย คือ Financial Leverage นัน� เพิ�มขึ�นจาก 2.18 เท่าในปี 2559 มาเป�น 2.45 เท่าในปี 2560
เนื�องจากการลดลงของลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�แปรผันตามมู ลค่าการซื�อขายหลักทรัพย์ 3
วันทําการสุดท้ายของปี 2560 ที�น้อยกว่ามู ลค่าการซื�อขายหลักทรัพย์ 3 วันทําการสุดท้ายของปี 2559

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 5,953 ล้านบาท ซึ� งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ส่วนใหญ่เป�นลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ�งเปลี�ยนแปลงตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้า ในสามวันทําการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี โดยรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 66 ของสินทรัพย์รวม ณ
วันที� 31 ธันวาคม 2560 ส่วนรายการสินทรัพย์ท�ีสําคัญอีกรายการหนึ�ง คือ เงินลงทุน โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 16
ของสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกัน

ลูกหนีส� ํานักหักบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนีส� ํานักหักบัญชี จํานวน 150 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที� 31
ธันวาคม 2559 ซึ�งมีจํานวน 263 ล้านบาท

ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า-สุทธิ เท่ากับ 3,925
ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน� ปี 2559 ที�เท่ากับ 4,453 ล้านบาท ซึ� งเป�นไปตามปริมาณการซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ทัง� นี� ลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า-สุทธิ ณ วันที� 31 ธันวาคม
2560 ประกอบด้วย
• ลูกหนีซ� ื�อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจํานวน 2,631 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 67.02 ของลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ซึ� งลดลงจากสิน� ปี 2559 ที�เท่ากับร้อยละ 68.92 เนื�องจากมู ลค่าการซื�อขาย
หลักทรัพย์ 3 วันทําการสุดท้ายของปี 2560 น้อยกว่ามู ลค่าการซื�อขายหลักทรัพย์ 3 วันทําการสุดท้าย
ของปี 2559
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• เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์จํานวน 1,267 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 32.27 ของลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า ซึ�งลดลงจากสิน� ปี 2559 ที�เท่ากับ 1,342 ล้านบาท
• ลูกหนีย� ืมธุ รกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 9.58 ล้านบาท ลดลง
6.60 ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 16.18 ล้านบาท ณ สิน� ปี 2559
• ลูกหนีท� รัพย์สินวางประกันและลูกหนีอ� ื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 79.69 ล้านบาท ลดลง
6.35 ล้านบาทจากสิน� ปี 2559 ที�เท่ากับ 86.04 ล้านบาท
• ลูกหนีธ� ุ รกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1.46 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากสิน� ปี
2559 ซึ�งเท่ากับ 1.29 ล้านบาท
ณ สิน� ปี 2560 บริษัทฯ ได้จําแนกลูกหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เรื�อง การจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนีด� ้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป�นมู ลหนีจ� ัดชัน� ปกติ จํานวน 3,925
ล้านบาท มู ลหนีจ� ัดชัน� สงสัยจํานวน 76 ล้านบาท ซึ� งได้ตัง� สํารองค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญไว้เต็มมู ลค่าแล้ว โดยบริษัทฯ มี
การคัดเลือกลูกค้าที�มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ช�าระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ยังปฏิบัติตาม
ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เรื�องการจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนีด� ้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
เพื�อควบคุมไม่ให้เกิดหนีจ� ัดชัน� สงสัยจะสูญ

เงินลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิ 974 ล้านบาท ซึ� งส่วนใหญ่เป�นเงิน
ลงทุนเพื�อค้า และ ณ วันดังกล่าว มีมูลค่าสุทธิรวมกันเท่ากับ 972 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 99 ของเงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ท�ีปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์
เนชัน� แนล จํากัด (บริษัทย่อย) จํานวน 7.70 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 96.25 ของทุนที�ออกจําหน่ายและช�าระแล้ว SBI
Royal Securities Plc. (บริษัทร่วม) จํานวน 105.46 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 20.01 ของทุนที�ออกจําหน่ายและช�าระแล้ว
และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด (การร่วมค้า) จํานวน 164.56 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 20.51 ของทุน
ที�ออกจําหน่ายและช�าระแล้ว ซึ� งบริษัทฯ มีการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 161 ล้านบาท เป�นผลให้ในปี 2560
บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 48 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 46
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ�งถือเป�นค่าใช้ จ่าย one-time สําหรับบริษัทฯ เท่านัน�

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 253 ล้านบาท เพิ�มขึน� จาก 35 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป�น
อัตราเพิ�มขึ�นร้อยละ 627 ซึ� งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคัญนี� คือ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ� ง
บริษัทฯ อยู ่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรให้รองรับการใช้ งานระบบซื�อขายผ่าน Internet ตามพฤติกรรมลูกค้าที�
เปลี�ยนแปลงไป และตัง� เป้ าให้พัฒนาเป�นบริษัทหลักทรัพย์ที�มีการบริการออนไลน์เป�นเลิศ

สินทรัพย์อื�น ๆ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประเภทอื�น ๆ อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินให้กู้ยืมแก่
พนักงาน อุ ปกรณ์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื�น ซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม
2560 เท่ากับ 426 ล้านบาท ลดลงจากสิน� ปี 2559 ที�เท่ากับ 911 ล้านบาท

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ
สภาพคล่อง
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานทัง� สิน� 764 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินลงทุนที�เพิ�มขึ�นเป�น 453 ล้านบาท จากธุ รกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในวันทําการสุดท้ายของปี 2560 และ
เจ้าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�ลดลง 567 ล้านบาท
และ 540 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งแปรผันไปตามสภาวะตลาดที�มีมูลค่าการซื�อขายเฉลี�ยต่อวันลดลงจากปี ก่อนหน้า
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนทัง� สิน� 84 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวน 140 ล้านบาท แต่ได้รับเงินสดกลับคืนมาจากการขายกิจการร่วมค้าจํานวน
115 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 283 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทฯ ได้ออก
ตัว� สัญญาใช้ เงินและตัว� แลกเงิน
ทัง� นี� ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ มีประเด็นที�จะต้องพิจารณาเพิ�มเติมคือ ความสามารถในการ
ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป�นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดด้วย โดยในช่ วง 2 ปี ที�
ผ่านมา (ปี 2559-2560) บริษัทฯ สามารถดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ� งเป�นอัตราขัน�
ตํา� ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที�สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ� งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพ
คล่องที�เพียงพอในการดําเนินธุ รกิจ โดยบริษัทฯ มี NCR ในวันทําการสุดท้ายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 46.99 และในปี
2560 เท่ากับร้อยละ 61.31 ทัง� นี� อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี�ยนแปลงตามปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ปริมาณ
การซื�อขายหลักทรัพย์ การรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เป�นต้น

แหล่งที�มาของเงินทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีแหล่งที�มาของเงินทุนหลักจากผู ้ถือหุ้นทัง� จํานวน โดยจากงบการเงิน
รวม บริษัทฯ มีหนีส� ินรวม 3,357 ล้านบาท และส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม 2,596 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนีส� ินต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559-2560 เท่ากับ 1.61 เท่า และ 1.29 เท่า ซึ� งหนีส� ินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป�น
เจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ซึ� งเปลี�ยนแปลงตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพย์ในสามวันทําการ
สุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี ทัง� นี� หากพิจารณาอัตราหนีส� ินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นโดยไม่นับรวมเจ้าหนีธ� ุ รกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส� ินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559-2560 เท่ากับ
0.77 เท่า และ 0.69 เท่า

5. ปั จ จัย หรือ เหตุก ารณ์ท�ีจ ะมีผ ลต่อ ฐานะการเงิน หรือ ผลการดํา เนิน งานในอนาคต
looking)

(Forward

ผลการดําเนินงานของธุ รกิจขึ�นกับหลายปั จจัย ทัง� ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื� อมัน� ของนัก
ลงทุน ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ต่างๆ ทัง� ภายในและนอกประเทศ รวมทัง�
การเปิ ดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื�อขายหลักทรัพย์ ซึ� งปั จจัยเหล่านีจ� ะส่งผลกระทบต่อความเชื� อมัน� ของนักลงทุนทัง� ใน
และนอกประเทศ ทําให้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท�ีบริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการลงทุนและกําหนดระเบียบที�ชดั เจน เพื�อใช้ เป�นแนวทางในการปฎิบัติ
ความเสี�ยงในด้านการช�าระราคา และความผิดพลาดที�อาจเกิดขึ�นจากการซื�อขาย บริษัทฯ ดําเนินการให้มีมาตรการ
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รายงานประจําป 2560

ควบคุมและบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกับบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนําเสนอธุ รกิจใหม่ๆ เพื�อเป�นทางเลือก
ในการเพิม� แหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึน�

6. รายจ่า ยเพื�อ ทํา การวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมตามแนวทางของสํา นัก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที�ทันสมัย เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับ
คุณภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิง� ขึน� โดยมีรายจ่ายเพื�อทําการวิจัยและพัฒนาดังนี�
ปี
จํา นวน (บาท)
2558
7,099,550
2559
1,924,674
2560
190,805,233

ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
1. ค่า ตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปี บัญชี 2560 สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นจํานวนเงินดังนี�
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1,560,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด
จํานวน 400,000 บาท
2. ค่า บริการอื�น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี –

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

101

รายการระหว่างกันของบุ คคลที�เกี�ยวข้อง
ในช่ วงปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุ คคลที�อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี�
บุ คคลที�อาจมีความ
ขัดแย้ง
1. กรรมการและผู ้บ ริหารของ
บริษัท ฯ

ลักษณะความสัม พัน ธ์

ลักษณะรายการ

มู ลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2559

ค่านายหน้ารับ

0.63

0.15

- กรรมการบริษัทฯ

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย

0.17

0.40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
นายวราห์ สุจริตกุล
นายช่ วงชัย นะวงศ์
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ
นายสม พิศาลโสภณ
พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายไพบู ลย์ ศิ รภิ าณุเสถียร
นายกิตติศกั ดิ� เบญจฤทธิ�

• ปี 2559 กรรมการลําดับที� 1, 3,
4, 5และ 7 มีบัญชีซือ� ขายกับบริษัทฯ
และกรรมการจํานวน 1 ท่าน (ลําดับ
ที� 7) ได้ซื�อขายผ่านบริษัทฯ โดยมี
มู ลค่าการซื�อขายรวม 294.48 ล้าน
บาท

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2560

- กรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
นายวราห์ สุจริตกุล
นายช่ วงชัย นะวงศ์
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ
นายจือ� เซิ�ง สวู ่
พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายไพบู ลย์ ศิ รภิ าณุเสถียร
นายกิตติศกั ดิ� เบญจฤทธิ�

• ปี 2560 กรรมการลําดับที� 1, 3
,4 ,5และ 7 มีบัญชีซือ� ขายกับบริษัทฯ
และกรรมการจํานวน 2 ท่าน (ลําดับที�
3 และ 7) ได้ซือ� ขายผ่านบริษัทฯ โดยมี
มู ลค่าการซือ� ขายรวม 65.25 ล้านบาท

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2559

- ผู ้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุ ธยา
นายฉัตรชัย ชุ่ มศิ ริ
นายชัยพร ธรรมพีร
นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์
นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
นางวิไล พงศ์ปรีชา
นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
นายสุพตั ร์ อภิรติมัย
นายปั ณณทัต สมิทธิศกั ดา

• ปี 2559 ผู ้บริหารลําดับที� 1, 2,
3, 4, 5, 6, 13 และ 14 มีบัญชีซือ� ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท ฯ และผู ้ บ ริ ห าร
จํานวน 1 ท่าน (ลําดับที�13) ได้
ซื�อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมี
มู ลค่าการซือ� ขายหลักทรัพย์รวม
4.45 ล้านบาท
(ทั �ง นีอ� ั ต ราค่ านายหน้ าที� บ ริษัท ฯ คิ ด
จากกรรมการและผู ้บริหารทุกคน

รายงานประจําป 2560

บุ คคลที�อาจมีความ
ขัดแย้ง
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ลักษณะความสัม พัน ธ์

ลักษณะรายการ

นางนุสรา รุ ่นเจริญ
นางวิมล หล่อวิจิตร
นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน
นางจารีรัตน์ เฟื� องฟู สกุล
นายโฆษิต ธรรมธาดา
นายวราวุ ธ เบญจาพุ ทธารักษ์

เป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขัน� ตํ�าของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

มู ลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2560

- ผู ้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2. ผู ้ถือหุ้น ใหญ่ 10 อัน ดับ
แรกของบริษัท ฯ

นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุ ธยา
นายฉัตรชัย ชุ่ มศิ ริ
นายชัยพร ธรรมพีร
นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์
นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
นางวิไล พงศ์ปรีชา
นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
นายสุพตั ร์ อภิรติมัย
นายปั ณณทัต สมิทธิศกั ดา
นางนุสรา รุ ่นเจริญ
นางวิมล หล่อวิจิตร
นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน
นายโฆษิต ธรรมธาดา
นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
นางดวงสมร ลาภเลิศสุข
นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส
นางสาวช่ อเพชร เรียมดี
นางสาวสุพิน สุระวิชยั

• ปี 2560 ผู ้บริหารลําดับที� 1, 2,
3, 4, 5, 6, 13 และ 14 มีบัญชีซือ� ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท ฯ และผู ้ บ ริ ห าร
จํานวน 1 ท่าน (ลําดับที�13) ได้ซื�อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ผ่ านบริ ษัท ฯ โดยมี มู ล ค่ า
การซื� อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ร วม 0.03
ล้านบาท
(ทั �ง นีอ� ั ต ราค่ านายหน้ าที� บ ริษัท ฯ คิ ด
จากกรรมการและผู ้บริหารทุกคนเป�นไป
ตามอัตราค่านายหน้าขัน� ตํ�าของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2559
- ผู ้ถือหุ้น ใหญ่ 10 อัน ดับ แรก

ค่านายหน้ารับ

0.39

0.55

1. บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน)
3. นางสาวชยุ ดา เจียรวนนท์
4. นายชวัล เจียรวนนท์
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
7. นางสุพร วัธนเวคิน
8. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี
9. นายไพทูรย์ มานะศิ ลป์

• ปี 2559 ผู ้ถือหุ้นลําดับที� 1, 2, 3,
4, 6, 7 และ 10 มีบัญชี ซื�อขาย
หลักทรัพย์กับบริษัทฯ (ทัง� นี�อัตราค่า
นายหน้าที�บ ริษัท ฯ คิ ดจากกรรมการ
และผู ้บริหารทุกคน
เป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขัน� ตํา� ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
รายได้อื�น

0.11

-

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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บุ คคลที�อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัม พัน ธ์

ลักษณะรายการ

มู ลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560

10. นางเกศรา มานะศิ ลป์

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2560

ค่านายหน้ารับ

- ผู ้ถือหุ้น ใหญ่ 10 อัน ดับ แรก

• ปี 2560 ผู ้ถือหุ้นลําดับที� 1, 2, 3,
4, 6, 7,8 และ 10 มีบัญชี ซื�อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษัท ฯ(ทั �ง นี�อั ต ราค่ า
นายหน้าที�บริษัทฯ คิดจากผู ้ถือหุ้นทุก
คนเป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขัน� ตํ�า
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

1. บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน)
3. นางสาวชยุ ดา เจียรวนนท์
4. นายชวัล เจียรวนนท์
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
6. นางสุพร วัธนเวคิน
7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
8. นายจําเริญ รุ ่งวัฒนาเศรษฐ์
9. นายไพทูรย์ มานะศิ ลป์
10. นางเกศรา มานะศิ ลป์

3. บริษัท ทรู วิชนั� ส์ กรุ ๊ป
จํากัด

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ
31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการร่วมกัน

ค่าบริการ

0.68

0.69

เงิน ให้กู้ย ืม

0.51

0.10

• บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เ งิ น กู้ ยื ม แก่
ผู ้บริหารและพนักงาน
ดอกเบีย� รับ

0.18

0.01

• บริษัทฯ คิดดอกเบีย� เงินให้กู้ยืมแก่
พนั ก งานในอั ต ราดอกเบี�ย ที� คิ ด จาก
อั ต ราดอกเบี� ย เงิ น ฝากประเภทฝาก
ประจํ า 12 เดื อ นเฉลี� ย บวกร้ อ ยละ
2.00 ต่อปี
ตราสารหนีท� �อี อก

-

20.00

4.27
3.60
45.60

4.27
3.60
48.00

• บริษัทฯ ใช้ บริการบอกรับเป�น
สมาชิ กสื�อสัญญานดาวเทียมกับ
บริษัท ทรู วิชนั� ส์ กรุ ๊ป จํากัด

4. ผู ้บ ริหารของบริษัท ฯ

5. บริษัท หลักทรัพย์ท ี�ปรึกษา
การลงทุนเอฟเอสเอส
อิน เตอร์เนชัน� แนล จํากัด
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เป�นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560

ลูกหนีอ� ื�น เป�นลูกหนีอ� ื�นๆระหว่างกัน
รายได้ค ่าบริการด้านงานสนับ สนุน
ค่าใช้ จ่ายอื�น

จากสัญญาระหว่างกัน

รายงานประจําป 2560

บุ คคลที�อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัม พัน ธ์

ลักษณะรายการ

มู ลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560

6. บริษัท หลักทรัพย์ เอสบี
ไอ ไทยออนไลน์ จํากัด

เป�นกิจการที�ควบคุมร่วมกันของ
บริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

รายได้ค ่าบริการด้านงานสนับ สนุน
สิท ธิในการใช้ ระบบ

7.26
-

6.40
7.33

7. ธนาคาร ไอซี บซี ี (ไทย)
จํากัด
(มหาชน)

เป�นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560

เงิน ฝาก บริษัทฯ มีเงินฝากที�
ธนาคารประเภทกระแสรายวันและตัว�
สัญญาใช้ เงิน
เงินวางประกัน เพื�อการซื�อขาย
สัญญาซื�อขายล่ว งหน้า
ดอกเบีย� ค้างรับ จากตัว� สัญญาใช้ เงิน

871.63

971.92

0.61

0.61

4.44

2.60

ดอกเบีย� รับ จากตัว� สัญญาใช้ เงิน

6.77

13.36

ค่าเช่ าและบริการจ่าย ค่าเช่ า
สํานักงานสาขา โดยเป�นอัตราที�ตกลง
ร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด

0.40

-

รายได้อื�น

3.56

1.80

ค่าใช้ จ่ายอืน� จากสัญญาระหว่างกัน

-

0.04

รายได้รบั ล่ว งหน้า

-

0.05

8. บริษัท หลักทรัพย์ ฟิ นัน ซ่ า
จํากัด

เป�นบริษัทย่อยของผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
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เหตุการณ์สำคัญในปี 2560
•

•
•

•
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วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรก�าไร
สุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 13,375,161
บาท และอนุมัติจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีช่ื ออยู ่
ในสมุ ดทะเบียนผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่ งก�าหนดให้เป็นวันก�าหนดรายชื่ อผู ้ถือหุ้นที่
มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) และก�าหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติสละสิทธิในการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการด�าเนินธุ รกิจ ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจาก
ร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 40.51
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนใน SBITO ให้กับผู ้ถือ
หุ้นใหญ่ของ SBITO โดยได้ลงนามในสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื้ อขายหุ้นจ�านวน 3,249,998
หุ้น (ร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั้งหมดของ SBITO) ซึ่ งขายในรอบแรกจ�านวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ
71.49 บาท และรับช� าระค่าหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อน�าเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุ นเวียนในกิจการ
และส�าหรับหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่จกลงไว้ในสัญญา
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นโดยทั้งสองฝ่ าย ท�าให้สัดส่วน
การลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช� าระแล้ว จ�านวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 581,403,205 หุ้น มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

รายงานประจำปี 2560

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของ
ตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่ อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ผลการด�าเนินงานของธุ รกิจหลักทรัพย์ จึงขึ้นอยู ่กับหลายปั จจัย เช่ น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่ งอยู ่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมู ลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่า
นายหน้าการซื้ อขายหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รายได้ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามงบการเงิน
รวมในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 จ�านวน 1,093.71 ล้านบาท จ�านวน 1,355.02 ล้านบาท และจ�านวน 1,333.62 ล้าน
บาท ตามล�าดับ ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 จ�านวน
1,093.71 ล้านบาท จ�านวน 1,355.02 ล้านบาท และจ�านวน 1,333.62 ล้านบาท ตามล�าดับ
บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ใน
ธุ รกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่ งได้แก่ ธุ รกิจวาณิชธนกิจ ธุ รกิจนายหน้าซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ธุ รกิจการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ ธุ รกิจตัวแทนซื้ อขายตราสารหนี้ ธุ รกิจตัวแทนซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน และธุ รกิจการซื้ อขายหุ้นในต่าง
ประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะน�าเสนอธุ รกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ให้
มีความหลากหลายในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุ รกิจหลักทรัพย์เป็นธุ รกิจที่มีการแข่งขันภายในอุ ตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียง
กัน มีจ�านวนผู ้ให้บริการที่เปิ ดด�าเนินงานในปั จจุ บันถึง 38 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ท�าให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทฯ
ไม่รักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจท�าให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้
เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุ รกิจ ปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ รองรับการคิดค่าธรรมเนียมซื้ อขายหลักทรัพย์แบบเสรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้น
การให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุ คลากรในด้าน
การให้บริการและการให้ค�าแนะน�าลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภท
ธุ รกิจเพื่อเป็นทางเลือกอ�านวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มช่ องทางในการ
หารายได้ของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 มู ลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เท่ากับ
372,283 ล้านบาท 413,008 ล้านบาท และ 391,033 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.02 ร้อยละ 32.75 และร้อยละ
35.00 ของมู ลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามล�าดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงโดยพยายามขยายฐาน
ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจ�านวนมากขึ้น และได้ด�าเนินมาตราการในการพิจารณาบัญชี
ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อความเสี่ยงในการเข้าถึงระบบของลูกค้าที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวควบคู่กันไปด้วย โดยมีจ�านวน
ลูกค้ารายย่อยที่เปิ ดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 60,390 บัญชี (ในปี 2560 ได้ท�าการปิ ดบัญชี ท่ีไม่มี
การเคลื่อนไหว มากกว่า 3 ปี จ�านวนกว่า 5,000 บัญชี ) ณ สิ้นปี 2559 จ�านวน 60,445 บัญชี และ ณ สิ้นปี 2558
จ�านวน 57,136 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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4. ความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์

แม้ว่าการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปั จจัยหนึ่งในการ
รักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู ้รับประกันการจ�าหน่ายไม่สามารถ
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ท่ีเหลือจากการจ�าหน่ายเข้าไว้ในบัญชี การลงทุน
ของบริษัทฯ อันอาจท�าให้บริษัทฯ ต้องรับรู ้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้ อขายในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ แล้วลดลงต�่ากว่าราคาที่รับประกันการจ�าหน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากปั จจัยต่างๆ เช่ น การก�าหนดราคาขายหลักทรัพย์ท่ีไม่เหมาะสมกับ
ความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะท�าการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ท่ีจะจ�าหน่าย ตรวจ
สอบข้อมู ลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลัก
ทรัพย์ท่ีจะจ�าหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู ้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจ�าหน่าย ท�าให้การด�าเนินงานที่ผ่าน
มาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปั ญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลัก
ทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่ งก�าหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปร้อยละ 61.31

5. ความเสี่ยงจากการผิดนัดช� าระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดช� าระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการ
เงินที่ม่ันคง พร้อมกันนี้ ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้ อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการด�าเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้ อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
ลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดช� าระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งโดยส่วนใหญ่
แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ท�าให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการช� าระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบ
กับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันส�าหรับการซื้ อขายหลักทรัพย์ในบัญชี
เงินสดไม่ต่ �ากว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้ อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการก�าหนดรายชื่ อหลักทรัพย์ และ
อัตรามาร์จ้ินเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่ อหลักทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มี
การควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชี มาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต�่ ากว่าอัตรามาร์จิ้
นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะด�าเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 3,923 ล้านบาท
โดยมีมูลหนี้จัดชั้ นสงสัยจ�านวน 70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.77 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้าง
รับรวม ซึ่ งบริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองมู ลหนี้จัดชั้ นสงสัยไว้แล้วเต็มจ�านวน ปั จจุ บันบริษัทฯ อยู ่ระหว่างการติดตามให้ช�าระหนี้ และ
ด�าเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้ นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูก
หนี้ไม่สามารถช� าระหนี้ดังกล่าวได้
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6. ความเสี่ยงทางด้านบุ คลากร

บุ คลากรถือเป็นปั จจัยส�าคัญในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็นธุ รกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุ คลากรด้านที่
ปรึกษาการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่ งถือว่าเป็นวิชาชี พที่ใช้ความรู ้ความช� านาญเฉพาะด้านและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุ คลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการด�าเนิน
งาน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุ รกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุ คลากร บริษัทฯ จึงมีน
โยบายในการพัฒนาและเพิ่มพู นความรู ้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถท�างานทดแทนกัน
ได้ในกรณีท่ีมีการโยกย้ายบุ คลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจู งใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวะตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจาก
คณะผู ้บริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชี วิตที่
ดีในการท�างาน ทั้งยังมีนโยบายมุ ่งเน้นการเสริมสร้างความผู กพันของบุ คลากรภายในองค์กร สนับสนุนการท�างานร่วมกัน
เป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุ คลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการท�างานและเกิดความ
ก้าวหน้าในอาชี พอย่างมั่นคง

7. ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปั จจัยที่ส�าคัญอีกปั จจัยหนึ่งในการประกอบธุ รกิจ ซึ่ งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินงานและความน่าเชื่ อถือของบริษัทฯ ปั จจุ บันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์
Intelligent Integrated Brokerage Application (IIBS) ส�าหรับธุ รกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็นระบบคอมพิวเตอร์
หลักที่ใช้ในธุ รกิจหลักทรัพย์ โดยระบบ IIBS ประกอบด้วยส่วนส�าคัญได้แก่ ส่วนระบบ Front Office Integrated System
(IFIS) ซึ่ งเป็นระบบซื้ อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real Time) และระบบ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ที่เชื่ อมต่อกับ
ระบบ Front และ Back office ส่วนระบบที่ทางบริษัทฯ มีให้บริการแก่ลูกค้า คือระบบ iTrade ที่ท�าให้ลูกค้าสามารถส่ง
ค�าสั่งซื้ อขายหลักทรัพย์ได้โดยการเชื่ อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงระบบที่ลูกค้าซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global
Trading) ได้ด้วย และอีกส่วนเป็นระบบ Securities Back-Office Automation System (SBA) ซึ่ งเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ช� าระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้าและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบข้อมู ลต่างๆ เช่ น
วงเงินเครดิตของลูกค้า รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น และยังมีระบบ Oracle Finance ซึ่ งเป็น
ระบบบริหารจัดการด้านบัญชี และการเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานด้านหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยังมีระบบงาน
ด้านอนุพันธ์ โดยใช้ระบบ Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซึ่ งเป็นระบบการซื้ อขาย
Derivatives แบบเรียลไทม์ และระบบการประมวลผลจัดการข้อมู ลทางด้าน Back Office และยังได้เพิ่มบริการด้านต่างๆ
ให้ลูกค้าสามารถท�าธุ รกรรมด้วยตัวเอง ผ่านระบบ Internet เช่ น การจองหุ้นผ่านระบบ smart IPO online, การรับโอน
เงินโดยเชื่ อมต่อโดยตรงกับระบบของธนาคาร Cash Online ซึ่ งท�าให้ลูกค้าสามารถท�าการซื้ อขายอย่างต่อเนื่องได้แบบ real
time การให้บริการข้อมู ลหุ้น ทั้งส่วนของข้อมู ลพื้นฐาน ข้อมู ลการด�าเนินการ ตลอดจน Technical Analysis ผ่านระบบ
iSmart และเพิ่มเครื่องมือให้กับลูกค้ารายย่อย ด้วยการส่งค�าสั้งซื้ อขายแบบ condition order โดยผ่าน settrade และ
eFinTrade รวมถึงการเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการรวมการใช้งาน function ต่างๆทั้งหมด ไว้ภายใต้การ login
เพียงครั้งเดียว (Single Sign On)
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุ งและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมู ลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการ
ส�ารองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการส�ารองข้อมู ล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนอกจาก
ระบบส�ารองข้อมู ลที่ส�านักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ส�ารองข้อมู ลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้ น 8 อาคารบางกอก
แลนด์ ถนนป๊อปปู ล่า อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี 11120 ซึ่ งจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์
ได้ทันทีในกรณีท่ีระบบที่ส�านักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบ
ริษัทฯ มีการใช้งานอยู ่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปั จจุ บัน ซึ่ งยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมู ลได้อีกเป็นจ�านวนมาก
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และระบบงานด้าน Derivatives บริษัทฯได้จัดให้มีเครื่องส�ารองโดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็น
ระบบส�ารอง ซึ่ งสามารถใช้งานได้หากระบบ Derivatives หลักมีปัญหา ส�าหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับสาขาและเช่ าวงจร MPLS เป็นสายส่งข้อมู ล
หลักในการติดต่อกับส�านักงานใหญ่ ท�าให้การส่งข้อมู ลการซื้ อขายหลักทรัพย์จากสาขามายังส�านักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น
พร้อมกับเช่ าวงจรส�ารองเพื่อติดต่อกับส�านักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ท�าให้ความเสี่ยงใน
เรื่องการส่งข้อมู ลระหว่างส�านักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าส�ารองในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ไฟฟ้าขัดข้อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจ�าทุกเดือนในเรื่องการท�างานของระบบโดยรวม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่บริษัทฯ
เปิ ดด�าเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว
ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีท่ีสุดให้กับลูกค้า ท�าให้ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดข้องของระบบ
คอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดขึ้น

8. ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นธุ รกิจที่อยู ่ภายใต้
กฎหมายและข้อก�าหนดที่เข้มงวด รวมถึงข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ ซึ่ งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

เนื่องจากธุ รกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็นธุ รกิจที่อยู ่ภายใต้การการก�ากับดูแลและควบคุมโดย
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งของหน่ ว ยงานก� า กั บ ดู แ ลต่ า งๆ เช่ น ส� า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
ต้ น ทุ นในการด� า เนิ น การที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และความรู ้ ค วามเข้ าใจของฝ่ ายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ต้ น จากการก� า หนด และ/หรื อ
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ น โยบาย รวมทั้ง มาตรการในการก� า กั บ ดู แ ลธุ รกิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการด�าเนินธุ รกิจ
ในด้านต่างๆ เช่ น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
งานและจรรยาบรรณของผู ้แนะน�าการลงทุนและนักวิคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่ งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่ อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาด�าเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการด�าเนินการอื่น
ตามที่ก�าหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่ก�าชั บตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อท�าหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของหน่วย
งานที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อก�าหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ
กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่เป็นปั จจุ บัน

9. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

จากความผันผวนในทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์ตลอดปี 2560 ซึ่ งมีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ ทั้งจากปั จจัยภายใน
และภายนอก โดยปั จจัยภายในที่ควรติดตาม คือการเมืองภายในประเทศซึ่ งยังมีความไม่แน่นอนอยู ่ ส่วนปั จจัยภายนอกที่
ส�าคัญ คือแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่ งอาจมีการชะลอความร้อนแรงลงบ้างประกอบ
กับการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่ น ทองค�า และน�้ามัน ได้ส่งผลกระทบกับการซื้ อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ด้วย
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เนื่องจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซั บซ้อนของลักษณะ
สินค้า บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู ้ มีประสบการณ์
การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการช� าระหนี้ของลูกค้า รวม
ถึงได้ก�าหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งค�าสั่งซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้น
ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิ ดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday Force
ณ เวลา 12.30 น. ของทุกวันท�าการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู ้ และสร้างความเข้าใจใน
การให้บริการในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้กับบุ คลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของธุ รกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขั้นตอนการก�ากับดูแลความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้น
แล้ว ทางบริษัทฯ ยังก�าหนดให้ลูกค้าที่ต้องการท�าธุ รกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนซื้ อขายสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า ก่อนเริ่มท�าธุ รกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อก�าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธุ รกรรม ก่อนเริ่มท�าธุ รกรรม และ
บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดการบริหารความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุ รกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย

10. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เนื่องจากธุ รกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ลูกค้าจะน�าไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหาผล
ตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุ รกรรมของ
ลูกค้า โดยก�าหนดให้ลูกค้าผู ้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ บี ริษัทฯก�าหนด จะต้อง
ด�ารงมู ลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซึ่ งหากมู ลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของ
ผู ้ยืมลดลงต�่ากว่าหลักประกันที่ก�าหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู ้ยืมน�าเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับ
หลักประกันที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

11. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

11.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบแสดงสิทธิอนุพันธ์
เนื่องจากราคาของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซั บซ้อนในการหาราคาทฤษฎี
ที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปั จจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงิน
ลงทุนต�่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่ งในขณะเดียวกันผู ้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่ นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจ�ากัดเท่ากับจ�านวนเงินที่ ผู้ลงทุนใช้ในการซื้ อใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่ามีความเสี่ยงซึ่ งผู ้ลงทุนควรศึกษาท�าความเข้าใจก่อนท�าการลงทุน
ในใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประกอบด้วย
1) อุ ปสงค์และอุ ปทานของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซื้ อ
และขาย (อุ ปสงค์และอุ ปทาน) ของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ
2) ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปั จจัยอื่นๆคงที่)
• เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง
• เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัว
ลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น
3) ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปั จจัยอื่นๆคงที่)
• เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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•

4)

5)

6)

7)

เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant
ปรับตัวลดลง
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปั จจัยอื่นๆคงที่)
• เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant และ
Put Warrant อาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
• เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ
Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย
อายุ คงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปั จจัยอื่นๆคงที่)
• เมื่ออายุ คงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับ
ตัวลดลงตามไปด้วย
อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปั จจัยอื่นๆคงที่)
• เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับ
ตัวลดลง
• เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น
อัตราเงินปั นผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปั จจัยอื่นๆคงที่)
• เมื่ออัตราเงินปั นผลปรับเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
• เมื่ออัตราเงินปั นผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะ
ปรับตัวลดลง

ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ ่นที่ท�าการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องได้
เนื่องจากจ�านวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ท่ัวไปที่ท�าการซื้ อขายในตลาดฯ นอกจากนี้
สภาพคล่องของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้ อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลงลด
อย่างไรก็ตามผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะท�าหน้าในการส่งค�าสั่งเสนอซื้ อและเสนอขายเพื่อควบคุมราคา
และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุ ไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถท�าการซื้ อขายใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมู ลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อก�าหนดสิทธิโดยละเอียดก่อน
ตัดสินใจลงทุน
11.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
การที่บริษัทที่เป็นผู ้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทฯอาจจะท�าการปรับสิทธิให้กับผู ้ลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย ส�าหรับ
ใบส�าคัญสิทธิอนุพันธ์ท่ ีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น โดยค�านวณจากสูตรที่ระบุ ไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ ในกรณีท่ ีบริษัทผู ้ออกหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่ งได้แก่
1) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่ งเป็นผู ้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
2) การจ่ายหุ้นปั นผลของบริษัทอ้างอิง
3) การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทอ้างอิง
4) การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง
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การถูกระงับหรือหยุ ดการซื้ อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุ ดการค�านวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุ ดการซื้ อขาย โดยการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ Halt
(H) จะท�าส่งผลให้ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีอ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซื้ อขายไปด้วย ผู ้ลงทุนจะไม่สามารถ
ท�าการซื้ อขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่ วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณีท่ีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
ที่มีการหยุ ดการค�านวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่ นเดียวกัน
การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบก�าหนดอายุ ของ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะท�าการเลื่อนวันครบก�าหนดอายุ ของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่ง
ผลให้อายุ ท่ีคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะท�าให้ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ลดลงอย่างรวดเร็วเช่ นกัน
การช� าระบัญชี ของบริษัทอ้างอิง
ในกรณีท่ีท่ีประชุ มผู ้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู ้ช�าระบัญชี หรือศาลมีค�าสั่งถึงที่สุด
ให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้ อ (Call warrant)
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถน�าไปใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ท่ีประชุ มผู ้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ท่ีศาลก�าหนดหรือมีค�าสั่ง แล้วแต่
กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบท�าให้มูลค่าของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุ ติธรรม
ของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันที่ท่ีประชุ มผู ้ถือหุ้นของ
บริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู ้ช�าระบัญชี หรือศาลมีค�าสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุ ติธรรม” หมายถึง ราคายุ ติธรรมที่จัดท�าโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู ่ในบัญชี ท่ีส�านักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุ ติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดท�าขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุ ติธรรม โดยถือว่าราคายุ ติธรรมคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ ช� าระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยช� าระเข้าบัญชี ธนาคารของผู ้ถือใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุ ช่ื อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่ อตามสมุ ดทะเบียน
ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันท�าการนับจากวันที่ประกาศราคายุ ติธรรม
หรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ท�าการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือ
ราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซึ่ งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผู ้ถือ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะท�าการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิ
อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการก�าหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ท�า
ให้สิทธิของผู ้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบ
ตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการช� าระราคาและส่งมอบ
เหตุการณ์ขัดข้องในการช� าระราคา หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอยู ่นอกเหนือการควบคุมของผู ้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู ้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่ งท�าให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่
สามารถช� าระราคาให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอ่ืนใดที่มีผลท�าให้ไม่สามารถซื้ อขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ
(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้ อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
(3) มีข้อก�าหนดตามกฎหมาย หรือค�าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้ อขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้ อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนท�าให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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11.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผู กพันของ
บริษัทฯ (Credit Risk)
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของ
ผู ้ลงทุนที่ลงทุนในใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่ อถือของผู ้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู ้ค้า� ประกัน
การช� าระหนี้ หากผู ้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู ้ค้�าประกันการช� าระหนี้ไม่สามารถช� าระหนี้ หรือผิดนัดช� าระหนี้
ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู ้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู ้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
หรือผู ้ค้�าประกันการช� าระหนี้ โดยไม่ค�านึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และผู ้ลงทุนมีความเสี่ยงที่
จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจ�านวนหรือบางส่วนของจ�านวนหนี้ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู ้ลงทุน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู ้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู ้จัดท�าดัชนีหลักทรัพย์
นักลงทุนควรศึกษาข้อมู ลและคุณสมบัติของผู ้ออก พร้อมทั้งศึกษาปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของผู ้
ออก ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่ อถือ (Credit Rating) โดยผู ้ออกได้รับการ
จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อถื อ จากบริ ษั ท ฟิ ทช์ เ รทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) จ� า กั ด ที่ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อถื อ เท่ า กั บ BBB+
(ณ วันที่ 26 กันยายน 2560) ซึ่ งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมู ลของผู ้ออกเพิ่ มเติมได้จากแบบ
69-dw-full/short แบบ 56-1ร่างข้อก�าหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อก�าหนด
สิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

12. ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25

บมจ. ฟิ นันซ่ า เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ ึ งถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกจ�าหน่ายและช� าระแล้วของบริษัทฯ จึงสามารถ
ควบคุมมติท่ีประชุ มในการประชุ มผู ้ถือหุ้นที่มีวาระส�าคัญ หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้
คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุ มผู ้ถือหุ้น ดังนั้น ผู ้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ซึ่ งด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 9 ท่าน ท�าหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจ
สอบ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
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หลักการกำกับดูแลที่ดี
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่ อมั่นและความมั่นใจต่อผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุน ผู ้มีส่วนได้เสีย และผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย รวมทั้งเพื่อด�าเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ดังนั้น บริษัทฯ มีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้

1. สิทธิของผู ้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู ้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมู ล
ก่อนวันประชุ มผู ้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1A-1B
ชั้ น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุ งเทพฯ ทั้งนี้ ในการด�าเนินการเพื่อจัดประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีน
โยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุ ม โดยบริษัทฯ คัดเลือก
สถานที่จัดการประชุ มซึ่ งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุ มได้อย่างสะดวก พร้อม
ทั้งได้ให้ข้อมู ล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุ ม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุ ม และข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู ้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้น
ประจ�าปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุ มและข้อมู ลที่เพียงพอต่อการพิจารณาใน
แต่ละวาระก่อนการประชุ ม
1.2 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุ มเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นเพื่อด�าเนินการ ดังนี้
ก.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุ คคล
ข.) การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้ก�าหนดจ�านวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่กรรมการ
ค.) การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
ง.) การพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล
จ.) การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผู ้อ่ืนหรือมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุ มและลงคะแนนเสียงแทน
1.3 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุ เป็นวาระการประชุ มและเสนอชื่ อกรรมการได้ล่วงหน้าโดยการ
เผยแพร่ผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com
1.5 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่ งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู ้
จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุ มให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุ มไม่ต่ �ากว่า 7 วันท�าการ ซึ่ งสอดคล้องตามหลัก
เกณฑ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด
1.6 บริษัทฯ ได้น�าหนังสือนัดประชุ มไปไว้ท่ ี www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุ ม14 วัน ส่วนรายงานการประชุ มสามัญ
ผู ้ถือหุ้นประจ�าปี ได้น�าไป Post ไว้ท่ี www.fnsyrus.com

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมู ลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมู ลต่างๆ ที่ก�าหนดได้ ดังนี้
รายละเอียด

อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com

1) สิทธิต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบาย CG ของบริษัทฯ

2) ข้อมู ลที่ให้ในแต่ละวาระการประชุ ม

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

3) สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซั กถามในที่ประชุ ม
4) รายชื่ อกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุ มผู ้ถือหุ้น

รายงานการประชุ มผู ้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุ มด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุ มได้ บริษัทฯ ได้อ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะ
ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุ ม
• กรณีการเสนอชื่ อกรรมการอิสระเป็นผู ้รับมอบฉันทะ
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเข้า
ประชุ มและลงคะแนนเสียงแทนได้
2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุ เป็นวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เป็นกรรมการของบริษัทฯ
2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู ้บริหารใช้ข้อมู ลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู ้อ่ืน ในทางมิชอบ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู ้บริหารใช้ข้อมู ลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู ้อ่ นื ใน
ทางมิชอบ ดังนี้
• การห้ามผู ้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อ สาธารณชน
ซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ก�าหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวต่อสาธารณชน
ส�าหรับกรรมการห้ามซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุ มคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
• การห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีท่ีบริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมู ลภายในเกี่ยวกับ
บริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชี รายชื่ อหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการและผู ้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการ
ซื้ อขายหุ้นในช่ วงที่ห้ามแต่อย่างใด

3. บทบาทของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู ้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความส�าคัญ
ในการเปิ ดเผยข้อมู ลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิ ดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้
1. ผู ้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�าเนินธุ รกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�าเนินการให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมู ลอย่างครบถ้วนและเชื่ อถือได้ ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู ้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. พนักงาน
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม
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•

บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความส�าคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู ้
ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้มากยิ่งขึ้น
• บริษัทฯ เน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติท่ีดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู ่ร่วมกัน
3. ลูกค้า
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมู ลข่าวสารอย่างทั่ว
ถึงและอย่างเพียงพอ
• บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมู ลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะน�าข้อมู ลความ
ลับของลูกค้าไปเปิ ดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุ คคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด รวมทั้งจัดให้มีระบบงาน
ที่ป้องกันการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมู ลของลูกค้า เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพ
4. คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือสัญญาที่ท�าร่วมกัน รวม
ทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
5. คู่แข่ง
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุ รกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบ
กติกาตามที่ทางการก�าหนด
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะท�าลายคู่แข่ง หากแต่จะด�าเนินธุ รกิจให้ก้าวหน้าและอยู ่บนพื้นฐานที่ม่ันคงและเทียบ
เคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้
• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติ
การแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ทั้งนี้ ในปี
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่ก�าหนดในจริยธรรมธุ รกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยว
กับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด
6. ชุ มชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่ วยเหลือ เกื้อกูล ชุ มชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการ
สร้างจิตส�านึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่ น การแบ่งปั นช่ วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสและผู ้ประสบภัย ด้วยการ
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู ้แก่นักศึกษา หรือนัก
ลงทุนทั่วไป
7. สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส�านึกให้พนักงานช่ วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม�่าเสมอ โดยเชิ ญชวนพนักงานให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในส�านักงาน เช่ น การ
ปิ ดดวงไฟที่ไม่จ�าเป็น การใช้อุปกรณ์ส�านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่ วยลดปริมาณการใช้
กระดาษ และใช้กระดาษ Reuse ส�าหรับเอกสารที่ไม่ส�าคัญ
8. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู ้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
จากลูกค้า หรือผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ ฝ่าย
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่ องทาง ดังนี้
• จัดส่งให้กับ ฝ่ ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้ น 18, 25 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
• แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001-8 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009
• จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com
• แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

117

4. การเปิ ดเผยข้อมู ลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเปิ ดเผยข้อมู ลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ข้อมู ลทางการเงิน และข้อมู ลที่มิใช่ ข้อมู ล
ทางการเงิน รวมทั้งข้อมู ลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด�าเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ได้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาที่ก�าหนดซึ่ งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี้
4.1 แบบแสดงรายการข้อมู ลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
บริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลตามที่ก�าหนดในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ให้
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารฉบับจริง
ให้กับส�านักงาน ก.ล.ต.
4.2 รายงานทางการเงิน และข้อมู ลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินและข้อมู ลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ผ่านช่ องทางที่ส�าคัญ ดังนี้
• จัดส่งข้อมู ลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�านักงาน ก.ล.ต.
• ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
• ติดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาทุกแห่ง
• แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)

5.1 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ก.) กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน โดยสามารถให้ความ
เห็นได้โดยอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย พร้อมทัง้ ไม่ตกอยู ภ่ ายใต้อทิ ธิพลของบุ คคล
หรือกลุม่ บุ คคลใด รวมทัง้ ไม่มสี ถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พงึ จะเป็น
ข.) บทบาทหน้าที่
กรรมการของบริษทั ฯ ทุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบ โดยใช้ความระมัดระวัง ความ
ซื่ อสัตย์สุจริต เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ แทนผู ้ถือหุ้น
5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
ก.) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
บริษทั ฯ ก�าหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
ข.) การอุ ทิศเวลา
ส�าหรับปี 2560 กรรมการของบริษทั ฯ ทุกท่านได้อุทศิ เวลาและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่บริษทั ฯ
ก�าหนด ซึ่ งโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุม
ที่บริษทั ฯ ก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ
5.3 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการโดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่ อบุ คคลและเลือกบุ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าด�ารงต�าแหน่งซ�้ าเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกเป็นกรรมการ
5.4 ประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก.) การก�าหนดนโยบายต่างๆ
ด้วยผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมต้องมุ ่งหวังผลตอบแทนจากการด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ
ดังนั้น บทบาทที่สา� คัญยิ่งของคณะกรรมการคือ การก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และนโยบายของบริษทั ฯ
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รายงานประจำปี 2560

ที่ส�าคัญ เช่ น การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน งบประมาณ และกลยุ ทธ์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญในการ
ด�าเนินงานร่วมกับฝ่ ายจัดการ
ข.) คณะกรรมการชุ ดย่อย
บริษัทฯ มีการก�าหนดให้มีคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
เรื่องบางเรื่องได้ตามความเหมาะสม และท�าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการด�าเนินงานในเรื่องนัน้ ๆ จากคณะกรรมการต่าง ๆ และ/หรือผู ้ท่ไี ด้รับมอบ
หมาย เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้งหมด 10 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะ
กรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและ
พิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื้ อของบริษัท
ค.) การประชุ มของคณะกรรมการ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีก�าหนดการและความถี่ในการประชุ มของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการตรวจสอบ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วม
ประชุ มของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุ ปได้ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ ) ปี

1. นายชั ชวาลย์ เจียรวนนท์

7/12

2. นายวราห์ สุจริตกุล

9/12

3. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

12/12

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

8/12

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

12/12

6. นายสม พิศาลโสภณ*

2/4

7. นายจื้อเซิ่ ง สวู ่**

7/8

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

12/12

9. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร

12/12

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

12/12

*,** แต่งตั้งนายจื้อเซิ่ ง สวู ่ แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560
หมายเหตุ : การร่วมประชุ มบางครั้งจะมีกรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุ ม เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มได้
โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุ มเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุ มของ
ชื่ อ-นามสกุล

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ ) ปี

1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

12/12

2. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร

12/12

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

12/12

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุ ปได้ดังนี้

โดยมี นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมู ลภายใน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู ้บริหารใช้ข้อมู ลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู ้อ่ืน
ในทางมิชอบ ดังนี้
1. การห้ามผู ้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซื้ อหรือ
ขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ก�าหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวต่อสาธารณชน ส�าหรับกรรมการห้าม
ซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุ มคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาส
หรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
2. การห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีท่ีบริษัทฯ ได้ล่วงรู ้หรืออาจได้รับข้อมู ลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู ้
ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชี รายชื่ อหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทั้งนี้ หากกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก�าหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ ก�าหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ ก�าหนดต่อไป
อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและ
ไม่ปรากฏว่ามีการซื้ อขายหุ้นในช่ วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด
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รายงานประจำปี 2560

การพัฒนากรรมการและผู ้บริหาร

Director Certification Program (DCP)

Director Accreditation Program (DAP)

Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP)

Finance for Non finance
Director Program (FND)

Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE)

How to Develop a Risk
Management Plan (HRP)

Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI)

Advanced Audit Committee Program
(AACP)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู ้บริหารเข้ารับการฝึ กอบรม ตามหลักสูตรที่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่ส�านักงาน ก.ล.ต.ก�าหนด เพื่อเพิ่มพู นความรู ้ความ
เข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู ้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู ้บริหารสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสมัครเป็นสมาชิ กสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อ
ประโยชน์ในการรับรู ้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู ้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะน�าส่งข้อมู ลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป
ปั จจุ บันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุ ป ได้ดังนี้

-

ปี 2551

-

-

-

-

ปี 2559

-

2. นายวราห์ สุจริตกุล

ปี 2545

-

-

-

-

-

ปี 2559

-

3. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

-

ปี 2547

-

-

-

-

ปี 2558

-

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

-

ปี 2547

-

-

-

-

ปี 2558

-

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ปี 2551

ปี 2548

-

-

-

-

ปี 2558

-

6. นายสม พิศาลโสภณ

-

-

-

-

-

-

-

-

7. นายจื้อเซิ่ ง สวู ่

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

-

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2548

-

-

ปี 2558

ปี 2558

9. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร

ปี 2551

-

ปี 2552

-

ปี 2554

ปี 2556

ปี 2558

-

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ปี 2549

-

ปี 2553

-

-

-

ปี 2557

ปี 2558

ชื่ อ-นามสกุล

1. นายชั ชวาลย์ เจียรวนนท์

หมายเหตุ:
DCP: Director Certification Program
DAP: Director Accreditation Program
ACP: Audit Committee and Continuing Development Program
AACP: Audit Committee and Continuing Development Program (Audit Committee Program)
FND: Finance for Non finance Director Program
SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy
HRP: How to Develop a Risk Management Plan
CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อยอีก 10 คณะ
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสี�ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการ
พิจ ารณาข้ อ ร้ อ งเรีย นของลู ก ค้ า และพิจ ารณาความผิ ด คณะกรรมการด้ า นความมั�น คงปลอดภัย เทคโนโลยี และ
คณะกรรมการด้านการจัดซื�อของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 9 ท่าน โดยเป�นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี�
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอํา นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม
2560
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ตําแหน่ง
•
อายุ
•
คุณวุ ฒิการศึ กษา
•
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
•
หน้าที�และทักษะของ
•
การเป�นกรรมการ
•
การดํารงตําแหน่ง
อื�นๆ

จํานวนบริษัทที�ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
55 ปี
ปริญญาตรี - Business Administration University of Southern California,
USA
ประกาศนียบัตร DAP รุ ่นที� 71/2008
ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 13/2016
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง รุ ่นที� 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ (มีอํานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
กรรมการ บจ.ทรูวิชนั� ส์ กรุ ๊ป
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน�
กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู ้บริหาร บจ.เทเลคอมโฮลดิง�
กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ
กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน�
บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท
2 บริษัท
บริษัททัว� ไป
กรรมการ บมจ.ทรู วิชนั� ส์
ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี�
ไม่มี

รายงานประจําป 2560

2. นายวราห์ สุจริต กุล
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
การดํารงตําแหน่ง
อื�นๆ

จํานวนบริษัทที�ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560
3. นายช่ วงชัย นะวงศ์
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
การดํารงตําแหน่ง
อื�นๆ

จํานวนบริษัทที�ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ

•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
53 ปี
ปริญญาโท - Business Administration University of New Hamshire, USA
ประกาศนียบัตร DCP รุ ่นที� 21/2002
ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 17/2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพู ชา
กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า
กรรมการ บจ.ฟิ นันซ่ า แคปปิ ตอล
กรรมการบริหาร บมจ.ฟิ นันซ่ า
บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
บริษัททัว� ไป 4 บริษัท
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย
กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า
ไม่มี

•
•
•
•
•

กรรมการผู ้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
56 ปี
ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประกาศนียบัตร DAP รุ ่นที� 23/2004
ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 2/2015

•
•
•
•

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
กรรมการ (มีอํานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพู ชา
กรรมการ (มีอํานาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน�
แนล
• บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
• บริษัททัว� ไป
2 บริษัท

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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3. นายช่ วงชัย นะวงศ์
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

• กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
• ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า
• 100,000 หุน้

4. นายสมภพ กีร ะสุนทรพงษ์
ตําแหน่ง
•
อายุ
•
คุณวุ ฒิการศึ กษา
•
สูงสุด / ประวัติการ
•
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
•
หน้าที�และทักษะของ
•
การเป�นกรรมการ
การดํารงตําแหน่งอื�นๆ
•
จํานวนบริษัทที�ดํารง
•
ตําแหน่งกรรมการ
•
ประสบการณ์ทํางาน
•
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
•
วันที� 31 ธันวาคม
2560

กรรมการผู ้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
50 ปี
ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA
ประกาศนียบัตร DAP รุ ่นที� 16/2004
ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 3/2015
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง รุ ่นที� 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ (มีอํานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
บริษัททัว� ไป
- บริษัท
กรรมการผู ้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
ไม่มี

5. นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ
ตําแหน่ง
• กรรมการผู ้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 60 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท บริหารธุ รกิจ American University of Human Sciences
สูงสุด / ประวัติการ
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
• ประกาศนียบัตร DAP รุ ่นที� 48/2005
หน้าที�และทักษะของ
• ประกาศนียบัตร DCP รุ ่นที� 105/2008
การเป�นกรรมการ
• ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 2/2015
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง รุ ่นที� 7/2008 สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่งอื�นๆ
• กรรมการ (มีอํานาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• กรรมการ (มีอํานาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์
เนชัน� แนล
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู ้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู ้ลงทุนใน
หลักทรัพย์
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5. นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู ้ลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า กองทุนคุ้มครองผู ้
ลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
จํานวนบริษัทที�ดํารง
• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
ตําแหน่งกรรมการ
• บริษัททัว� ไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทํางาน
• กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย
• กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพู ชา
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
6. Mr. ZHISHENG XU
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
การดํารงตําแหน่งอื�นๆ

•
•
•
•

กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
39
ปริญญาโท การบัญชี Guanghua School of Business, Peking University
ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 19/2017

• กรรมการบริหารและรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

จํานวนบริษัทที�ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ

• บริษัททัว� ไป 1 บริษัท

ประสบการณ์ทํางาน

• Head of Division Finance Industrial and Commercial Bank of Chaina

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

• ไม่มี

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ตําแหน่ง
• กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 55 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท - บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
สูงสุด / ประวัติการ
• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
• ประกาศนียบัตร DAP รุ ่นที� 11/2004
หน้าที�และทักษะของ
• ประกาศนียบัตร ACP รุ ่นที� 7/2005
การเป�นกรรมการ
• ประกาศนียบัตร FND รุ ่นที� 19/2005
• ประกาศนียบัตร AACP รุ ่นที� 21/2015
• ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 3/2015
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง รุ ่นที� 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่งอื�นๆ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
• กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
(ลาออกเมื�อ 18 มกราคม 2561 และมีผลบังคับเมื�อ 19 มกราคม 2561)
• ผู ้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• กรรมการ บจ.กรุ งเทพธนาคม
• กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค
• กรรมการ บมจ.การบินกรุ งเทพ
จํานวนบริษัทที�ดํารง
• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
ตําแหน่งกรรมการ
• บริษัททัว� ไป
2 บริษัท
• หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
ประสบการณ์ทํางาน
• ผู ้บัญชาการสํานักงานกําลังพล
• ผู ้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
• รองจเรตํารวจ สํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• รองผู ้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• รองผู ้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
• ผู ้บังคับการ กองบังคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง 2
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• 3,655,614 หุ้น (ไม่เปลี�ยนแปลง)
วันที� 31 ธันวาคม
2560
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8. นายไพบู ลย์ ศิ รภิ าณุเสถียร
ตําแหน่ง
• กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 55 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สูงสุด / ประวัติการ
• ประกาศนียบัตร DCP รุ ่นที� 105/2008
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
• ประกาศนียบัตร ACP รุ ่นที� 28/2009
หน้าที�และทักษะของ
• ประกาศนียบัตร SFE รุ ่นที� 13/2011
การเป�นกรรมการ
• ประกาศนียบัตร HRP รุ ่นที� 4/2013
• ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 5/2015
การดํารงตําแหน่งอื�นๆ
• กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• กรรมการ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
• กรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนบริษัทที�ดํารง
• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
ตําแหน่งกรรมการ
• บริษัททัว� ไป
- บริษัท
• หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
ประสบการณ์ทํางาน
• กรรมการบริหาร สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
• กรรมการ ธนาคารออมสิน
• กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้ า
• กรรมการ บจ. ทรีนิตพ
ี� ลัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
9. นายกิต ติศักดิ� เบญจฤทธิ�
ตําแหน่ง
•
อายุ
•
คุณวุ ฒิการศึ กษา
•
สูงสุด / ประวัติการ
•
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
•
หน้าที�และทักษะของ
•
การเป�นกรรมการ
•
การดํารงตําแหน่งอื�นๆ
•
•
•
•

จํานวนบริษัทที�ดํารง

กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
68 ปี
ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต University of Wisconsin, USA
ประกาศนียบัตร DCP รุ ่นที� 70/2006
ประกาศนียบัตร ACP รุ ่นที� 32/2010
ประกาศนียบัตร CGI รุ ่นที� 0/2014
ประกาศนียบัตร AACP รุ ่นที� 19/2015
กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุ รี เมดิเคิล เซน� เตอร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติค ฟู ๊ ด จํากัด
ที�ปรึกษากรรมการผู ้จัดการใหญ่และกรรมการ บจ.พรีเมียร์ ฟิ ชชัน� แคปปิ ตอล
จํากัด
• ที�ปรึกษากรรมการผู ้จัดการใหญ่และกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
• บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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9. นายกิต ติศักดิ� เบญจฤทธิ�
ตําแหน่งกรรมการ
• บริษัททัว� ไป
1 บริษัท
ประสบการณ์ทํางาน
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
กรรมการผู ้มีอํา นาจลงลายมือชื� อผู กพันบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กําหนดกรรมการผู ้มีอํานาจลงลายมือชื� อผู กพันบริษัทฯ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์ นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ นายช่ วงชัย นะวงศ์ และ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ โดยกรรมการสองในสี�
คนลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
อํา นาจหน้า ที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที�ประชุ ม
ผู ้ถือหุ้นที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ รวมทัง� จะต้อง
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นอย่างดีที�สุด
2. กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุม
กํากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป�นไปตามนโยบายที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการ
ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตัง� ใจที�จะดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื�อง
3. มีอํานาจแต่งตัง� กรรมการจํานวนหนึ�งให้เป�นกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าที�บริหารงานของบริษัทฯ
ตามที� ค ณะกรรมการบริษั ทฯ มอบหมาย และให้แ ต่ งตั �งกรรมการคนหนึ� ง ในคณะกรรมการบริ ห ารเป� น ประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารและกรรมการอี ก ท่ า นหนึ� ง เป� น ประธานเจ้ า หน้ า ที� บ ริ ห าร นอกจากนี�ค ณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ อาจ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือบุ คคลอื�นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
4. รับผิดชอบในการสอบทานงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน� สุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี
ความถูกต้องและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที�เป�นจริง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ท�ีรับรอง
โดยทัว� ไป โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีที�ได้รับการขึน� ทะเบียนและรับอนุญาต เพื�อนําเสนอต่อที�
ประชุ มผู ้ถือหุ้นในการประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาและอนุมัติ
5. ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ หน้ า ที� ก ารเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษั ท ฯ ตามข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เรื� อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื�อเปิ ดเผยสารสนเทศ
ที�สําคัญและจําเป�นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
6. คณะกรรมการอาจแต่งตัง� บุ คคลอื�นหรือคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื�อให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงแก้ไข
คําสัง� ดังกล่าวได้ ทัง� นี� การมอบอํานาจดังกล่าวผู ้รับมอบอํานาจไม่สามารถอนุมัติรายการที�ผู้รับมอบอํานาจ และ/หรือ
บุ คคลที�เกี�ยวข้อง และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือมีส่วนได้เสีย ทัง� นี� มติที�ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุ มด้วย
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิม� ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัท
ฯ ทัง� หมด หรือบางส่วนที�สําคัญให้แก่บุคคลอื�น หรือการซื�อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป�นของบริษัทฯ การ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทัง� การจ่ายบําเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป�นต้น โดยเป�นการ
ดําเนินการผ่านการพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื�อนําเสนออนุมัติต่อที�ประชุ มผู ้ถือหุ้นต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื�อขายของลูกค้า และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตาม
อํานาจอนุมัติที�กําหนด รวมทัง� ในวงเงินที�เกินกว่าอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ ที�กําหนด และ/หรือ
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ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ทัง� นี� หากเป�นกรณีเร่งด่วน และ/หรือความจําเป�นในการดําเนินงานให้นําเสนอฝ่ ายงานที�
เกี�ยวข้องขออนุมัติเป�นมติเวียน และแจ้งให้รับทราบอีกครัง� ในการประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ในครัง� ถัดไป อย่างไรก็ดี
หากเป�นกรณีท�ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรอบการดําเนินการอยู ่แล้ว และอนุมัติให้ดําเนินการกรณีดังกล่าวได้หากมี
ความจําเป�นเร่งด่วน ก็ให้ขอสัตยาบันต่อที�ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้จัดให้มีการ
ถ่ ว งดุ ล กั น อย่ า งเพี ย งพอ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะประกอบด้ ว ยกรรมการที� เ ป� น อิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น มี
คุณสมบัติตามที�กฎหมายกําหนดและเป�นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทางการที�เกี�ยวข้อง
ทัง� นี� กรรมการอิสระทัง� 3 ท่าน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง� ให้เป�นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที�กฎหมายที�
เกี�ยวข้องกําหนด ซึ� งหนึ�งในกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจะมีกรรมการ 1 ท่าน ที�ต้องเป�นผู ้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน
การแต่งตัง� คณะกรรมการบริษัทฯ
แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื�อคัดเลือกบุ คคลที�จะแต่งตัง� เป�นกรรมการบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มี
นโยบายที�จะสรรหาและคัดเลือกบุ คคลที�สามารถเอือ� ประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริษัทฯ ได้ ทัง� นี� จะต้องพิจารณาจากปั จจัย
หลายประการประกอบ เช่ น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท�ีเ กี�ยวข้อ งกับธุ รกิจ เป�นต้น โดยได้ กําหนด
หลักเกณฑ์ในการแต่งตัง� และถอดถอนกรรมการดังนี�
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทัง� หมดนัน� ต้องมีถิ�นที�อยู ่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที�กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด อย่างไรก็ตาม
กรรมการบริษัทฯ จะเป�นผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ที�ประชุ มผู ้ถือหุ้นเลือกตัง� กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี�
ก. ผู ้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�ง (1) หุ้น ต่อหนึ�ง (1) เสียง
ข. ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที�มีอยู ่ทัง� หมดตาม (ก) เลือกตัง� บุ คคลเดียวหรือหลายคนเป�นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค. บุ คคลที�ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป�นผู ้ได้รับเลือกเป�นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือ
พึงจะเลือกตัง� ในครัง� นัน� ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตัง� ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที�พึงจะมี ให้
ประธานที�ประชุ มเป�นผู ้ออกเสียงชี�ขาด
3. ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครัง� ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง
ออกเป�นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที�
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน� ให้ใช้ วิธี จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู ่ในตําแหน่งนานที�สุดนัน�
เป�นผู ้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนัน� อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
4. ที�ประชุ มผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู ้ถือหุ้นซึ� งมาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู ้ถือหุ้นที�มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุ คคลคนหนึ�งซึ� งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป�นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุ คคลซึ� งเข้าเป�นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู ่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยัง
เหลืออยู ่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน ซึ� งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการที�ยังเหลืออยู ่
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การกํา หนดวาระการดํา รงตํา แหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนวาระที�กรรมการจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที�สุด ดัง นี�
“ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการที�เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที�
จะดํารงตําแหน่งนานกว่านัน� คณะกรรมการจะพิจารณาความเป�นอิ สระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที�ของ
กรรมการรายดังกล่าว และชี�แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที�ต่อผู ้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
ตําแหน่ง
• เลขานุการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สูงสุด / ประวัติการ
• หลักสูตรความรู้สําหรับผู ้ปฏิบตั ิงานในสายงานที�ปรึกษาทางการเงิน
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
สถาบันฝึ กอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
หน้าที�และทักษะของ
• ประกาศนียบัตร SFE รุ ่นที� 25/2015
การเป�นกรรมการ
• ประกาศนียบัตร CSP รุ ่นที� 68/2016
• ประกาศนียบัตร BRP รุ ่นที� 19/2016
• ประกาศนียบัตร EMT รุ ่นที� 34/2016
• ประกาศนียบัตร CRP รุ ่นที� 14/2016
ประสบการณ์ทํางาน
• ผู ้อํานวยการ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้พิ จ ารณาแต่ง ตั �ง บุ คคลที�มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเป�น เลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยได้ แ ต่ ง ตั �ง
นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ ซึ�งมีความรู้ความสามารถทางบริหารธุ รกิจและการเงิน รวมทัง� มีความเข้าใจหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที�บังคับใช้ กับบริษัทจดทะเบียน ซึ�งจากประสบการณ์การทํางานและความรู้ความสามารถที�ผ่านมา คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป�นผู ้ท�ีมีความเหมาะสมที�จะปฎิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป�นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทในการดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท
หน้า ที�ค วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี�
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุ มผู ้ถือหุ้น และรายงานการประชุ มผู ้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหาร
3. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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รายงานประจําป 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่านดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้ง
กฎหมายและ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี ของบริษัทฯ ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็นผู ้มีความรู ้ด้านการบัญชี และการเงิน
การแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุ คคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุ คคลดังกล่าว ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุ มผู ้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
1. บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติมหาชนและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ
ประกาศที่ออกโดยส�านักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู ้ทรงคุณวุ ฒิ และเป็นบุ คคลที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการ
ท�างานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่ วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ส�านักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุ คคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือบุ คคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู ้บริหารของผู ้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ย่ืน
ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่ าหรือให้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่ วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซึ่ งเป็นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ตี ้องช� าระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิของผู ้ขออนุญาต
หรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ
มู ลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจกับบุ คคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู ้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่ ง
มีผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชี พเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู ้จัดการ ของผู ้ให้บริการทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซึ่ ง
เป็นผู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2560 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจหรือการให้บริการทางวิชาชี พใดๆ กับบริษัทฯ
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รายงานประจำปี 2560

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นายชั ชวาลย์ เจียรวนนท์

ต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ

2. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

3. นายวราห์ สุจริตกุล

กรรมการ

โดยมี นายช่ วงชั ย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการก�าหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ให้กับ
กรรมการและผู ้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ก�าหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีความชั ดเจน
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจ�าปี ของกรรมการและ
ผู ้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

โดยมี นางสาวพันธุ ภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายทางธุ รกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุ ทธ์ทางธุ รกิจ และงบประมาณประจ�าปี ของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุ รกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุ รกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน
กลยุ ทธ์ทางธุ รกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด�าเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู ้บริหารที่มีอ�านาจอนุมัติ
ทัง้ นี้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ
ไว้แล้ว
4. พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อน�าเสนอขออนุมัติการเป็นผู ้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ และ
ธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจวาณิชธนกิจ
5. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุ คคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้น ๆ ได้
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6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจหรือมอบอ�านาจช่ วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ื นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้งสุข สันติสุวรรณ

กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

4. นางสาวกนกวรรณ พฤกษธัมมโกวิท

กรรมการ

5. นายอัคคยุ ต บุ ญอินทร์

กรรมการ

6. นางสาวช่ อเพชร เรียมดี

กรรมการ

7. กรรมการบริหารสายงานค้าหลักทรัพย์ *

กรรมการ

* กรรมการบริหาร สายงานค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ
โดยมี นางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการท�าธุ รกรรมบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไป
2. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ให้อยู ่
ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ ก�าหนด
3. พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท
4. พิจารณาแก้ไขปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
5. พิจารณาก�าหนดรายชื่ อหลักทรัพย์ท่ีอนุมัติให้ซื้อขายได้ในบัญชี ประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ท่ี เข้า
ข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติก่อนส่งค�าสั่งซื้ อขาย
6. พิจารณาการด�าเนินการกับลูกหนี้มีปัญหา
7. พิจารณาการด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ ส�านักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ปปง. ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
เป็นต้น
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คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 19 ท่านดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

3. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุ ธยา

กรรมการ

4. นายฉัตรชั ย ชุ่ มศิริ

กรรมการ

5. นายชั ยพร ธรรมพีร

กรรมการ

6. นายโพธร เชื่ อมวราศาสตร์

กรรมการ

7. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

กรรมการ

8. นางสาวรวีวรรณ ชั ยกิจ

กรรมการ

9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร

กรรมการ

10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ์

กรรมการ

11. นางวิไล พงศ์ปรีชา

กรรมการ

12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ

กรรมการ

13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์

กรรมการ

14. นายสุพัตร์ อภิรติมัย

กรรมการ

15. นายปั ณณทัต สมิทธิศักดา

กรรมการ

16. นางนุสรา รุ ่นเจริญ

กรรมการ

17. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

18. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข

กรรมการ

19. นางสาวจิตรคนึง แสงชี วงษ์

กรรมการ

โดยมี นางสาวพันธุ ภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายทางด้านธุ รกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนด�าเนินงานด้าน
การตลาด กลยุ ทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุ รกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทาง
ธุ รกิจ เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน กลยุ ทธ์ทางธุ รกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ควบคุมดูแลผู ้แนะน�าการลงทุนให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
3.1 การด�าเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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3.2 ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3.3 การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทตลาดสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันและ
ปรับปรุ งการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
4. เสนอแนวทางในการปรับปรุ งระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาดเสนอ
การปรับปรุ งพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุ ตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

4. นางสาวช่ อเพชร เรียมดี

กรรมการ

5. นางสาวกนกพร ข�าสอางค์

กรรมการ

โดยมี นางสาวกนกพร ข�าสอางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
1. ก�าหนดกลยุ ทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2. การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
3. การจ�ากัดจ�านวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
4. การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุน ของบ
ริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติให้ด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น การก�าหนดวงเงินการถือครอง
หลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
6. บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอยู ่ภายใต้ประกาศของทางการ และนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดในเรื่องดังกล่าว
7. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุ ทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ�าปี ของธุ รกรรม DW ที่เสนอ
โดยฝ่ ายค้าตราสารอนุพันธ์
8. ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุ ทธ์ เป้าหมาย
และแผนการด�าเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น
9. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมู ลจ�าเพาะของ DW ที่จะออกเสนอขาย
10. ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรม DW
11. แต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปลี่ยนแปลง ให้บุคคลใดบุ คคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรได้
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คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. นางสาวจิตรคนึง แสงชี วงษ์

กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย

กรรมการ

โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณา
ความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่านดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย

กรรมการ

4. นางสาวจิตรคนึง แสงชี วงษ์

กรรมการ

5. กรรมการบริหารสายงานค้าหลักทรัพย์ *

กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา
โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
บริษัทฯ ก�าหนดให้ ฝ่ ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ ายตรวจสอบภายใน ด�าเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
และข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุ ติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
เพื่อพิจารณาด�าเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่านดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย

กรรมการ

โดยมี นางดวงสมร ลาภเลิศสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
1. กลั่นกรอง จัดท�า และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้
บริหารและพนักงานทุกระดับชั้ นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ
2. สอบทานและปรับปรุ งเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

คณะกรรมการด้านการจัดซื้ อของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ต�าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร

กรรมการ

3. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุ ณ

กรรมการ

4. นางวฤณภัส ด�ารงยิ่งสุภาพ

กรรมการ

5. นางสาวแก้วใจ ปั ณฑวนันท์

กรรมการ

6. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข

กรรมการ

โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุ ณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซื้ อของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซื้ อของบริษัท
ก�าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้ อ เช่ าซื้ อ และตรวจรับทรัพย์สินของบริษัท เช่ น เฟอร์นิเจอร์
อุ ปกรณ์ส�านักงาน รถยนต์ อุ ปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ รวมถึงการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
1. ก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู ้จัดจ�าหน่ายและผู ้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
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ผู ้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู ้บริหาร จ�านวน 21 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการผู ้อ�านวยการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการผู ้อ�านวยการ

4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร

5. นางวิมล หล่อวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

6. นางสาวช่ อเพชร เรียมดี

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

7. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุ ธยา

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 1

9. นายฉัตรชั ย ชุ่ มศิริ

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 2

10. นายชั ยพร ธรรมพีร

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 3

11. นายโพธร เชื่ อมวราศาสตร์

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 4

12. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 5

13. นางวิไล พงศ์ปรีชา

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 7

14. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 8

15. นายสุพัตร์ อภิรติภัย

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 9

16. นายปั ณณทัต สมิทธิศักดา

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 10

17. นางนุสรา รุ ่นเจริญ

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 12

18. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 15

19. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน

กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ สถาบันต่างประเทศ

20. นางสาวนฤมล อาจอ�านวยวิภาส

กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด

21. นายโฆษิต ธรรมธาดา

กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค

ทั้งนี้ ประวัติย่อของนายช่ วงชั ย นะวงศ์ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ และนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ปรากฏภายใต้หัวข้อคณะกรรมการ
ส่วนประวัติย่อของผู ้บริหารอีก 18 ท่าน ปรากฏดังนี้

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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1. นางสาวสุพิน สุร ะวิชัย
ตําแหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าที�กํากับตรวจสอบกิจการและความเสี�ยงองค์กร บมจ.หลักทรัพย์
ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 52 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท Association of Chartered Certified Accountants London School
สูงสุด / ประวัติการ
of Accountancy
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
2. นางวิมล หล่อวิจิตร
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

•
•
•
•

• ผู ้อํานวยการอาวุ โส - Compliance ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• Head of Compliance and Audit บล.ไทยพาณิชย์ จํากัด
• ไม่มี

3. นางสาวช่ อเพชร เรียมดี
ตําแหน่ง
•
อายุ
•
คุณวุ ฒิการศึ กษา
•
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
•
•
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ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
57 ปี
ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร ACEP รุ ่นที� 4/2012

ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
42 ปี
ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ ๊ป โฮลดิง� ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2560

3. นางสาวช่ อเพชร เรียมดี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ไม่มี

4. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข
ตําแหน่ง
•
อายุ
•
คุณวุ ฒิการศึ กษา
•
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
•
•

ประธานเจ้าหน้าที�เทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
48 ปี
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู ้อํานวยการใหญ่ Trading application manager บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ผู ้อํานวยการ Application Architect and PMO Manager บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

• ไม่มี

5. นายกัณฑรา ลดาวัลย์
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

ณ
•
•
•

อยุ ธยา
กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
49 ปี
ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA

• รองกรรมการผู ้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
• 205,185 หุ้น

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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6.นายฉัตรชัย ชุ่ มศิ ร ิ
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560
7. นายชัยพร ธรรมพีร
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

• กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 2 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• 57 ปี
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

• รองกรรมการผู ้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
• 25,029 หุ้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. นายโพธร เชื� อมวราศาสตร์
ตําแหน่ง
•
อายุ
•
คุณวุ ฒิการศึ กษา
•
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
•
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
•
วันที� 31 ธันวาคม
2560
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กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 3 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
57 ปี
ปริญญาโท - Executive MBA Sasin จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร ปรอ.2555 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร ปศส.4 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร วตท.19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร ปธส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง� แวดล้อม
กรรมการผู ้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า
ไม่มี

กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 4 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
60 ปี
ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene Christian
University,
Texas, USA

กรรมการผู ้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า
ไม่มี

รายงานประจําป 2560

9. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
ตําแหน่ง
• กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 5 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 54 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
• รองกรรมการผู ้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• รองกรรมการผู ้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
10. นางวิไล พงศ์ปรีชา
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

•
•
•
•

กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 7 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
63 ปี
ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร DCP รุ ่นที� 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการผู ้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
• รองกรรมการผู ้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
• 60,949 หุ้น

11. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
ตําแหน่ง
• กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 8 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 46 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท MBA (International Business) The George Washington
สูงสุด / ประวัติการ
University, Washington D.C, USA.
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
• ประกาศนียบัตร EDP รุ ่นที� 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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11. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
ประสบการณ์ทํางาน
• รองกรรมการผู ้จัดการ บมจ. ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด
• Executive Vice President Retail Sales Department บล. ฟาร์อีสท์ จํากัด
• Asset Manager, Special Asset Management บง. ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560
12. นายสุพัตร์ อภิร ติมัย
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

• ไม่มี

• กรรมการบริหารฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 9 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• 54 ปี
• ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

• รองกรรมการผู ้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• ผู ้อํานวยการอาวุ โส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
• ไม่มี

13. นายปั ณณทัต สมิทธิศักดา
ตําแหน่ง
• กรรมการบริหารฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 10 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 53 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สูงสุด / ประวัติการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
• รองกรรมการผู ้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส
• ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ บจ. หลักทรัพย์โกลเบล็ก
• ผู ้อํานวยการอาวุ โส (ฝ่ ายหลักทรัพย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
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14. นางนุสรา รุ ่นเจริญ
ตําแหน่ง
อายุ
คุณวุ ฒิการศึ กษา
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที� 31 ธันวาคม
2560

• กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 12 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• 51 ปี
• ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยสยาม

• รองกรรมการผู ้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
• ผู ้ช่วยกรรมการผู จ้ ัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า
• ไม่มี

15. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
ตําแหน่ง
•
อายุ
•
คุณวุ ฒิการศึ กษา
•
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
•
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
•
วันที� 31 ธันวาคม
2560

กรรมการบริหาร สายงานธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ 15 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
43 ปี
ปริญญาโท - Ms. Finance มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
ไม่มี

16. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน
ตําแหน่ง
• กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ – สถาบันต่างประเทศ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 54 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
สูงสุด / ประวัติการ
สหรัฐอเมริกา
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
• กรรมการผู ้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
• รองกรรมการบริหารอาวุ โส บมจ. ธนชาต
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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17. นางสาวนฤมล อาจอํา นวยวิภาส
ตําแหน่ง
• กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด ส่วนงาน
การตลาด บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 49 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาโท- สาขาการเงิน Murray State University, Kentucky, USA
สูงสุด / ประวัติการ
• หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ ่นที� 17
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ ่นที� 9
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
• กรรมการผู ้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
• กรรมการผู ้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผู ้จัดการ ฝ่ ายธุ รกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
18. นายโฆษิ ต ธรรมธาดา
ตําแหน่ง
• กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค บมจ.หลักทรัพย์
ฟิ นันเซีย ไซรัส
อายุ
• 46 ปี
คุณวุ ฒิการศึ กษา
• ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุ รี
สูงสุด / ประวัติการ
อบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะของ
การเป�นกรรมการ
ประสบการณ์ทํางาน
• กรรมการผู ้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
• ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ
• ไม่มี
วันที� 31 ธันวาคม
2560
อํา นาจหน้า ที�ของประธานเจ้า หน้า ที�บริหาร
1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป�นไปตามนโยบายธุ รกิจ เป้ าหมาย แผนการดําเนินงาน
กลยุ ทธ์ทางธุ รกิจและงบประมาณที�ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คําสัง� ข้อบังคับ
ประกาศใดๆ เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป�นไปตามนโยบายที�บริษัทฯ กําหนด

146

รายงานประจําป 2560

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้ จ่ายเงินเพื�อการดําเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณ
ประจําปี ที�คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. มีอํานาจอนุมัติวงเงินเปิ ดบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
5. มีอํานาจอนุมัติซื�ออุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื�องใช้ สํานักงาน นอกเหนือที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี ใน
วงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
6. มีอํานาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่ อมแซมปรับปรุ งอาคารสํานักงาน นอกเหนือที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี
ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ
7. มี อํ า นาจในการบริ ห ารจั ด การ โดยครอบคลุ ม รายละเอี ย ดการคั ด เลื อ ก การว่ า จ้ า ง การกํ า หนดผลประโยชน์
ตอบแทน การโยกย้าย การฝึ กอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตัง� แต่ระดับผู ้ช่วยผู ้อํานวยการอาวุ โสลงไป
8. มีอํานาจแต่งตัง� ทนายความเพื�อฟ้ องร้องดําเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุ รกิจของบริษัทฯ
9. แต่งตัง� หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุ คคลหนึ�งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนตนตามที�เห็นสมควรได้
และสามารถยกเลิก เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน� ๆ ได้
10. ปฏิบัติหน้าที�อื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ทัง� นี� การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหารนัน� จะต้องไม่มีลักษณะเป�น
การมอบอํ านาจที� ทํ า ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที� บ ริ ห ารสามารถอนุ มั ติ ร ายการที� ต นหรื อ บุ คคลที� อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป�นการอนุมัติรายการที�เป�นไปตาม
ธุ รกิจปกติที�มีการกําหนดขอบเขตที�ชดั เจน
แผนการสืบทอดตํา แหน่งผู ้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี แ ผนการสื บ ทอดตํ า แหน่ ง ของผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด คื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที� บ ริ ห ารและ
กรรมการผู ้อํานวยการ และผู ้บริหารระดับรองลงมา บุ คคลภายนอกหรือบุ คคลภายในที�มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสามารถเข้า
รับการคัดเลือกในตําแหน่งนีไ� ด้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่ วงเวลาหนึ�งๆ และเพื�อ
จัดเตรียมบุ คลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที�แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และ/หรือผู ้บริหารระดับรองลงมาที�ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที�ได้ หรือครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตลอดจนลดความเสี�ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื�องในการ
บริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทําแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี�
1. ตําแหน่งผู ้บริหารที�ต้องจัดทําแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู ้อํานวยการ
กรรมการบริหารทุกสายงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที�ต้องการของแต่ละ
ตําแหน่งงาน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดผู ้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที�สามารถสืบทอดงานของแต่ละ
ตําแหน่งงาน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู ้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบ
กับระดับความสามารถที�ต้องการเพื�อจัดทําแผนการพัฒนารายบุ คคล
5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู ้อํานวยการ ทําหน้าที�ดูแลการอบรม
และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู ้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6.
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดให้มีการหมุ นเวียนหน้าที�ความรับผิดชอบของผู ้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย
รวมทัง� ให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู ้จัดการ เข้าร่วมในการประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื�อให้มีความเข้าใจ
มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุ คคลของผู ้บริหารที�
มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที�ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ
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บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล

บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

บจ.ทรูวิชนั� ส์ กรุ ๊ป

ชื�อ-สกุล

บริษัทที�เกี�ยวข้อง

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน�

กิจการที�
ควบคุม
ร่วมกัน

บจ. ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย)

บริษัท
ร่วม

บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า

บริษัท
ย่อย

บมจ.ฟิ นนั ซ่ า

รายชื�อบริษัท

บจ.หลักทรัพย์ ทีป� รึกษาการลงทุน เอฟ
เอสเอส อินเตอร์เนชัน� แนล

ข้อมู ลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้มีอํา นาจควบคุมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที�
เกี�ยวข้อง








2. นายวราห์ สุจริตกุล
*


3. นายช่ วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

5. นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ
**

6. นายจือ� เซิ�ง สวู ่

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบู ลย์ ศิ ริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศกั ดิ� เบญจฤทธิ�
10.นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุ ธยา
11.นายฉัตรชัย ชุ่ มศิ ริ
12.นายชัยพร ธรรมพีร
13.นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์
14.นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
15.นางวิไล พงศ์ปรีชา
16.นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
17.นายสุพัตร์ อภิรติมัย
18.นายปั ณณทัต สมิทธิศกั ดา
19.นางนุสรา รุ ่นเจริญ
20.นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน
21.นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
22. นายโฆษิ ต ธรรมธาดา
23.นางวิมล หล่อวิจิตร
24. นางสาวช่ อเพชร เรียมดี
25. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส
26.นางสาวสุพิน สุระวิชยั
27.นางดวงสมร ลาภเลิศสุข
*นายวราห์ สุจริตกุล ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื�อวันที� 15 สิงหาคม 2560
**นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื�อวันที� 6 กันยายน 2560
หมายเหตุ :
 หมายถึง ประธานกรรมการ
 หมายถึง กรรมการ
 หมายถึงกรรมการอิสระ
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รายงานประจําป 2560

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร
ค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วย: บาท
ปี 2559
ชื� อ-สกุล
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่ วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ
6. นายสม พิศาลโสภณ*
7. นายจือ� เซิ�ง สวู *่
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
9. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร
10. นายกิตติศกั ดิ� เบญจฤทธิ�
รวม

เบีย� ประชุ ม
450,000
270,000
160,000
720,000
480,000
480,000
2,560,000

บํา เหน็จ
กรรมการโบนัส
และอื�น ๆ
2,000,000
1,500,000
500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
8,000,000

ปี 2560
เบีย� ประชุ ม
บํา เหน็จ
กรรมการโบนัส
และอื�น ๆ
450,000
270,000
40,000
140,000
720,000
480,000
480,000
2,580,000

2,000,000
1,500,000
500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
8,000,000

หมายเหตุ: * แต่งตัง� นายจือ� เซิ�ง สวู ่ มีผลตัง� แต่วันที� 25 เมษายน 2560 แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที�ลาออก ซึ� งมีผลตัง� แต่
วันที� 25 เมษายน 2560

(2) ค่าตอบแทนของผู ้บริหาร
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ� งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื�นๆ ให้กับผู ้บริหาร
รวมทัง� สิน� เป�นเงิน 153,665,302 บาท
(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุ ดต่างๆ
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ ซึ� งประกอบด้วย คณะกรรมการ
พิจาณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ
พิจ ารณาการลงทุ น คณะกรรมการพิ จ ารณาความเสีย หาย คณะกรรมการพิ จารณาข้อ ร้ อ งเรี ย นของลู กค้ า และ
พิจาณาความผิด คณะกรรมการด้านความมัน� คงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื�อของบริษัท
ค่า ตอบแทนอื�น
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่มี(2) ค่าตอบแทนอื�นของผู ้บริหาร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย� งชี พ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี
2560 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพสําหรับผู ้บริหาร เป�นเงินจํานวน 6,004,104 บาท
บริษัท ฯ ได้ทํ า ประกัน ภัย ความเสี�ย งที �เ กิด ความเสีย หายจากการบริห ารงานในปี 2560 เป� น เงิน จํ า นวน
569,368 บาท
บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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การเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู ้บริหารถือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

ลําดับ
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ชื� อ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
นายวราห์ สุจริตกุล
นายช่ วงชัย นะวงศ์
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
นางพรพริง� สุขสันติสุวรรณ
นายสม พิศาลโสภณ
นายจือ� เซิ�ง สวู ่
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

9.

นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร

10.

นายกิตติศกั ดิ� เบญจฤทธิ�

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุ ธยา
นายฉัตรชัย ชุ่ มศิริ
นายชัยพร ธรรมพีร
นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์
นายสมชายแก้ว เจริญไพศาล
นางวิไล พงศ์ปรีชา
นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
นายสุพัตร์ อภิรติมัย
นายปั ณณทัต สมิทธิศกั ดา
นางนุสรา รุ ่นเจริญ
นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์
มาร์คาเรียน
นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส
นางวิมล หล่อวิจิตร
นางสาวช่ อเพชร เรียมดี
นางสาวสุพิน สุระวิชยั

27.

นางดวงสมร ลาภเลิศสุข

28.

นายโฆษิ ต ธรรมธาดา

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จํานวนหลัก ทรัพย์ที�ถ ือ
หุ้นสามัญ
ณ วันที� เพิม� ขึน�
ณ วันที�
31 ธ.ค.
(ลดลง)
31 ธ.ค.
2559
2560
- 100,000
100,000
3,655,614
- 3,655,614
-

-

-

-

-

-

205,185
25,029
60,949
-

-

205,185
25,029
60,949
-

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน
ประธานเจ้าหน้าที�กํากับ
ตรวจสอบกิจการและความ
เสี�ยงองค์กร
ประธานเจ้าหน้าที�เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการบริหาร

-

-

-

รายงานประจําป 2560

รายชื่ อกลุ่มผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
รายชื่ อผู ้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

ร้อยละ

1.

บริษัท ฟิ นันซ่ า จ�ากัด (มหาชน)

170,269,978

29.29

2.

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

129,580,453

22.29

3.

นางสาวชยุ ดา เจียรวนนท์

33,691,611

5.79

4.

นายชวัล เจียรวนนท์

33,691,611

5.79

5.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

18,742,077

3.22

6.

นางสุพร วัธนเวคิน

15,671,944

2.70

7.

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

15,418,599

2.65

8.

นายจ�าเริญ รุ ่งวัฒนาเศรษฐ์

8,030,000

1.38

9.

นายไพทูรย์ มานะศิลป์

7,282,021

1.25

10.

นางเกศรา มานะศิลป์

4,725,034

0.81

144,299,697

24.83

581,403,025

100.00

อื่น ๆ
รวม

ถือหุน้ ของ บมจ. ฟิ นนั ซ่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย นายกอบคุณ เธียรปรีชา ถือหุน้ ร้อยละ 12.14 นายวรสิทธ์ โภคาชั ยพัฒน์
ถือหุ้นร้อยละ 8.49 และ UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 6.70 และผู ้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 72.67
ผู ้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซี บีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank
of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู ้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญกับระบบการก�ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมิน
ความเสี่ยงในการประกอบธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุ รกิจในด้านต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทัง้ ติดตาม และก�าหนด
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู ้ข้อมู ลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตาม
หลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มี
ความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยก�าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถท�าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุ ปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทัง้ หมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวม อีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ รวม
ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุ งขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดย
เน้นในเรื่องการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ อ�านาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
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การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฏหมาย ข้อบังคับ และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุ มคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซั กถามข้อมู ลจากฝ่ ายบริหารและจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้
ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การ
บริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมู ล และ (5) ระบบ
การติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่ งรวมถึงการมีระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการท�าธุ รกรรมกับผู ้ถือหุ้นใหญ่ ผู ้บริหาร หรือผู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียง
พอแล้วเช่ นกัน
2. หัวหน้างานฝ่ ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ ายก�ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ ายงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งจากประสบการณ์การท�างานและความรู ้ความสามารถที่ผ่าน
มา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู ้ท่ีมีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นางสาวสุพิน สุระวิชัย ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับตรวจ
สอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร ซึ่ งรับผิดชอบควบคุม ดูแล บริหารงานของฝ่ ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่ งจากประสบการณ์การท�างาน
และความรู ้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู ้ท่ีมีความเหมาะสมที่จะ
ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ ายงานก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานอยู ่ภายใต้ความเห็นชอบและอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การพิจารณา
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นโยบายจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ �ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิท่ีเหลือหลังจากหักเงินส�ารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู ่กับแผนการลงทุน ความ
จ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้อมู ลการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง
ปี ที่จ่ายเงินปั นผล

2558

2559

2560

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น1

0.30

0.46

0.15

อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น

0.17

0.13

0.13

38.37

46.51

28.25

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อก�าไรสุทธิ3

หมายเหตุ: 1: งบการเงินเฉพาะกิจการ
3: อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อก�าไรสุทธิ ค�านวณจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ หักเงินส�ารอง (5%) ตามเกณฑ์เงินสด
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ท่ปี รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่ นแนล จ�ากัด
บริษัทฯ ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทตาม
กฎหมายไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อ
ขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ที่ตงั้ : 1210 ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551
SBI Royal Securities Plc.
บริษั ท ฯ ประกอบธุ รกิ จ หลั ก ทรั พ ย์ จดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมายราช
อาณาจั ก รกั ม พู ชา
ที่ตงั้ : Phnom Penh Tower, No.445, Prenh Monivong Blvd,
Sangkat Boeung Pralit,Khan 7 makara,Phnom Penh
SBI Thai Online Securities Company Limited
บริษัทฯ ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายตามกฎหมายไทย
ที่ตงั้ : ชั้น 31 อาคารไทยซั มมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุ รีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310
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มูลค่าการลงทุน

สัดส่วน

7.70 ล้านบาท

96.25%

105.46 ล้านบาท

20.01%

164.56 ล้านบาท

20.51%
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ข้อมู ลทั่วไป
ธุรกิจหลัก
เป็นสมาชิ กตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิ กของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ส�านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน 0107547000079
ชั้ น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2658-9500 โทรสาร: 0-2658-9110 โฮมเพจ: http:// www.fnsyrus.com
สาขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส�านักงานสาขาจ�านวน 32 แห่ง ประกอบด้วย
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
1. ส�านักงานอัลม่าลิงค์
ชั้ น 9, 14, 15 อาคาร อัลม่าลิงค์
เลขที่ 25 ซ.ชิ ดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600 โทรสาร 0-26469888
2. ส�านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้ น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 496-502 ถ.เพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-26605010
3. สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า 1
ชั้ น 16 ห้องเลขที่ 21601/1 1404 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์
ปิ่ นเกล้า A
เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย
กรุ งเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-28785998

6. สาขาสินธร 1
ชั้ น 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101
7. สาขาเคี่ยนหงวน
ชั้ น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2
เลขที่ 140/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-1717 โทรสาร 0-254-1718
8. สาขาสินธร 3
ชั้ น 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330
โทรศัพท์ 0-2263-2144 โทรสาร 0-2263-2145
9. สาขาลาดพร้าว
ชั้ น 11 ยู นิต 1106 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430

4. สาขาบางกะปิ
ชั้ น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค
เลขที่ 3105 ถ.ลาดพร้ า ว แขวงคลองจั่ น เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544

10. สาขาประชาชื่ น
ชั้ น 4 อาคาร บี
เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138

5. สาขาบางนา
ชั้ น 19 ห้องเลขที่ 589/105 อาคารชุ ด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิ ศ
เลขที่ 589 หมู ่ท่ี 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199

11. สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่ 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุ รี
จ.นนทบุ รี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117
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12. สาขาสมุ ทรสาคร
เลขที่ 813/30 ถ.นรสิ ง ห์ ต.มหาชั ย อ.เมื อ งสมุ ท รสาคร
จ.สมุ ทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-428-045 โทรสาร 034-428-044
13. สาขารังสิต
ชั้ น 2,2.5,3 เลขที่ 1/832 หมู ่ท่ ี 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179

ต่างจังหวัด
1. สาขาขอนแก่น 1
ชั้ น 2 เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-224-504 โทรสาร 043-224-506
2. สาขาขอนแก่น 3
เลขที่ 311/11 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์ 043-058-925 โทรสาร 043-058-927
3. สาขาหาดใหญ่ 1
ชั้ น 2 อาคารจุ ลดิศ หาดใหญ่พลาซ่ า
เลขที่ 200/221 , 200/223 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-353-330 โทรสาร 074-353-329
4. สาขาหาดใหญ่ 2
เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
โทรศัพท์ 074-243-777 โทรสาร 074-244-955
5. สาขาหาดใหญ่ 3
ชั้ น 2 อาคารจุ ลดิศ หาดใหญ่พลาซ่ า
เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-898-960 โทรสาร 074-898-965

14. สาขาอับดุลราฮิม
ชั้ น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210
เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
10500
โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

8. สาขาเชี ยงใหม่ 3
ชั้ น 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิเพลส
เลขที่ 32/4 หมู ่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-805-388 โทรสาร 053-805-390
9. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 173/83-84 หมู ่ท่ี 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-595 โทรสาร 077-222-596
10. สาขาแม่สาย
เลขที่ 119 หมู ่ท่ี 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชี ยงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819
11. ส�านักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต
เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498
12. สาขาตรัง
เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400
13. สาขาปั ตตานี
เลขที่ 300/69-70 หมู ่ท่ี 4 ต.รู สะมิแล อ.เมืองปั ตตานี จ.ปั ตตานี
94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014

6. สาขาเชี ยงใหม่ 1
เลขที่ 308 หมู ่บ้านเชี ยงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-204-711 โทรสาร 053-235-880,053-272-369

14. สาขาเชี ยงราย
เลขที่ 353/15 หมู ่ท่ี 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชี ยงราย จ.เชี ยงราย
57100
โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127

7. สาขาเชี ยงใหม่ 2
เลขที่ 310 หมู ่บ้านเชี ยงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-235-889 ,053-204-909 โทรสาร 053-235-890,
053-204-910

15. สาขาอุ ดรธานี
เลขที่ 197/29, 213/3 ถ.อุ ดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุ ดรธานี
41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-324-146
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16. สาขานครราชสีมา
ชั้น 7 อาคารส�านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3
1242/2 ถ.มิ ต รภาพ ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ งนครราชสี ม า
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700 โทรสาร 044- 393-732 ,
044-393-749

18. สาขาขอนแก่น 2
ชั้ น 2 เลขที่ 26/9 หมู ่ท่ี 7 ถนนศรีจันทร์ใหม่ ต. ในเมือง
อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-058-960 โทรสาร 043-058-965

17. สาขาศรีราชา
ชั้ นที่ G อาคารตึกคอมศรีราชา
เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุ รี
20110
โทรศัพท์ 038-772-777 โทรสาร 038-772-781

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน: 930,244,841 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มู ลค่าหุ้นละ 1.60 บาท
ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช� าระแล้ว: 930,244,841 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มู ลค่าหุ้นละ 1.60 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ชั้ น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
ผู ้สอบบัญชี :
นางสาวรัตนา จาละ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางนงลักษณ์ พุ มน้อย

ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4172

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
193/136-137 ชั้ น 33 อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2264-0777 โทรสาร: 0-2264-0789-90
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