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วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ฐานธุรกิจของฟินันเซีย ไซรัส  จุดเด่นทางการเงิน  สถานะทางการเงินโดยสังเขป

สารจากประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท   ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจวาณิชธนกิจ  ธุรกิจอื่นๆ    ธุรกิจลงทุน  

05   06    08   09

10   12    13   14

16   20    22   22

24   25    27   32

94   102   106  107

115  122   153  154

155

นโยบายจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อย บรัษัทร่วม 
และกิจการร่วมค้า

รานงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงิน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของ ฟินันเซีย ไซรัส

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2560รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยความเสี่ยง

หลักการก�ากับดูแลที่ดี โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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วิสัยทัศน์

Market Share

เรามุ่งมัน่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชัน้น�าท่ีมีช่ือเสียงในประเทศ ให้บริการ
เข้าถึงลูกค้ารายบุคคล การให้ค�าแนะน�า การลงทุน เพื่อสร้างผล

ตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้ครบวงจรส�าหรับ
ลูกค้า ยดึมัน่จรรยาบรรณ และบรรษัทภบิาลที่ด ีพฒันาบุคลากรเพือ่มอบบรกิาร
ที่ดีเลิศ อีกทัง้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิง่

เรามุ่งเน้นการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเครือข่ายและความเช่ียวชาญด้าน
การลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง 6 ประเทศ 
หรือกลุ่ม GMS (Greater Mekong Sub-region)

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

Full 
Services 

Product 
Innovative 

Corporate
Governance

Specialist In
Greater Mekong

มุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ช้ันน�าที่มีช่ือเสียงในประเทศ

และมีเครือข่ายพร้อมทัง้ความเช่ียวชาญ

ด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค

วิสัยทัศน์ & พันธกิจำ & ค่านิยมองค์กร
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ฐานธุรกจิำของ ฟินันเซีย ไซรัส

รายงานประจำ�ปี 255906

ประเทศไทย
15 จังหวัด 

32 สาขา 511 IC
- บริษัทฯ มีส�านักงานสาขาจ�านวน 32 แห่ง แบ่งเปน็ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 
  14 สาขา และต่างจังหวัด 18 สาขา 
- มีผู้แนะน�าการลงทุน (Investment Consultant) จ�านวน 511 คน
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ทวีปอเมริกาเหนือ

- สหรัฐอเมริกา

ทวีปออสเตรเลีย

- ออสเตรเลีย

ทวีปเอเชีย

- ฮ่องกง
- สิงคโปร์
- ญี่ปุ่น
- กัมพูชา
- ลาว
- เวียดนาม

ทวีปยุโรป

- เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม
- โปตุเกส  - ฝรั่งเศส
- เยอรมัน - สหราชอาณาจักร
- อิตาลี  - เดนมาร์ก
- ฟินแลนด์ - สวีเดน 
- นอร์เวย ์ - สเปน
- สวิตเซอร์แลนด์ - โปแลนด์
- ออสเตรีย

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้
มาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซ้ือขายหลักทรัพย์ได้กว่า 32  ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซ้ือ
ขายอ�านวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การ
เปิดบัญชีครัง้เดียว ทัง้ยังรองรับการช�าระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้อง
เปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุน
จากตลาดอ่ืนไปสูต่ลาดท่ีมแีนวโนม้ที่ใหผ้ลตอบแทนที่สงูกวา่ไดต้ลอดเวลา ดา้นการช�าระราคาระหวา่งประเทศ 
บริษัทฯ ได้ท�าธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเช่ียวชาญในด้านการช�าระราคา
ระหว่างประเทศ ทัง้นี้เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการช�าระราคา และความปลอดภัย
ในการลงทุนต่างประเทศ
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จำุดเด่นทางการเงิน

หมายเหตุ:  1. งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2558

1,679

138

4,010

1,664

2,346

(474)

8.20

3.38

6.06

0.71

0.30

4.03

0.17

38.37

1.60

581,403,025

-

581,403,025

550,221,699

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

หนีส้ินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมด�าเนินงาน

อัตราก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทน

  จากส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น1

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

จ�านวนหุ้นสามัญจดทะเบียน

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน

จ�านวนหุ้นสามัญช� าระแล้ว

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

งบการเงินรวม

(ล้านบาท)

ความสามารถ

ในการท�าก�าไร

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น 

(เท่า)

ข้อมูลต่อหุ้น

(บาท)

ทุนเรือนหุ้น

(หุ้น)

2560

1,655

177

5,953

3,357

2,596

(764)

10.71

2.84

6.96

1.29

0.15

4.46

0.13

28.25

1.60

581,403,025

-

581,403,025

581,403,025

2559

1,856

231

6,541

4,039

2,502

417

12.47

4.39

9.54

1.61

0.46

4.30

0.13

46.51

1.60

581,403,025

-

581,403,025

581,403,025
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หมายเหตุ
1 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จ�านวน 200 ลบ.
2 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2560 จ�านวน 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 76 ล้านบาท
3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลดลง 528 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 438 ลบ.

สถานะทางการเงินโดยสังเขป

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (3)

3,925

สินทรัพย์อื่น 1,887

รวมสินทรัพย์ 5,953

หนี้สิน

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 1,574

หนี้สินอื่น 1,783

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง 1,629

ก�าไรสะสม (สุทธิ) 966

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.7

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,953

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้ 1,655

ค่าใช้จ่ายรวม 1,447

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 208

ภาษีเงินได้ 31

ก�าไรส�าหรับปี 177

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น (8)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 169

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 706

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

4,453

สินทรัพย์อื่น 1,382

รวมสินทรัพย์ 6,541

หนี้สิน

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

2,114

หนี้สินอื่น 1,925

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง 1,631

ก�าไรสะสม (สุทธิ) 871   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.4

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,541

งบกระแสเงินสดรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมด�าเนินงาน (764)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน (84)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1) 283

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (565)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 706

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 141        

ก�าไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 871

ส�ารองตามกฎหมาย (4)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 169

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสีย  
    ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

6

เงินปันผลจ่าย (2) (76)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 966
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น,

ปี 2560 ภาวะตลาดค่อนข้างซบเซาเกือบตลอดทัง้ปี ยกเว้น
ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ซ่ึงมูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวันลดลง
ร้อยละ 4.1 และลดลงร้อยละ 18.8 ในส่วนของนักลงทุนรายบุคคล 
โดยมูลค่าซ้ือขาย ร้อยละ 78 ของบริษัทฯ นัน้ เป็นมูลค่าการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายบุคคล ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้า
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 19 และส่วนแบ่งการ
ตลาดของ บริษัทฯ ลดจากร้อยละ 5.61 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 
5.00 ในปี 2560 ขณะเดียวกันอันดับส่วนแบ่งการตลาดตกลงมา
หน่ึงอันดับ เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ อย่างไร
ก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดการซ้ือขายออนไลน์ของบริษัทฯ ยังคง
อยู่อันดับที่ 2 ที่ร้อยละ 7.4 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในส่วน
ลูกค้ารายบุคคลของเรา

อัตราค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์เฉล่ียในปี 2560 ลดลง
จากร้อยละ 0.10 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 0.09 ในปี 2560 สะท้อน
ถึงการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจนี้ อันเป็นผลมาจากมูลค่าการซ้ือ
ขายที่ลดลงและการเปล่ียนแปลงการด�าเนินธุรกิจที่หันมาให้ความ
ส�าคัญกับการซ้ือขายออนไลน์มากขึ้น

บรษิทัฯ มมูีลคา่การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องนกัลงทนุตา่งชาติ

ร้อยละ 19 ในปี 2560 ซ่ึงใกล้เคียงกับปี 2559 และสอดคล้องกับ

สดัสว่นของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ขณะเดียวกนั สดัสว่น

การซ้ือขายของบริษทัฯ จากสว่นของลกูคา้สถาบนัเพ่ิมขึน้มากกวา่

ร้อยละ 60 ในปี 2560 และเท่ากับร้อยละ 4 ของรายได้ค่านายหน้า

ทัง้หมดของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ก�าลังพยายามท�าการปรับเปลี่ยน 

เพื่อขยายสายงานค้าหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบันนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้แนะน�าการลงทุน 

511 ราย ลดลงจากสิ้นปี 2559 ที่มี 564 ราย ด้านสาขา ได้ลด

จ�านวนลง 3 สาขา เหลือ 32 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 14 สาขา และเป็นสาขาต่างจังหวัด 18 สาขา เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวโน้มดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

รายไดค้า่ธรรมเนยีมจากธุรกจิวาณชิธนกจิอยูท่ี่ 93 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี 2559 โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายจ�านวน 4 ราย ได้แก่ บมจ. 

ริช สปอร์ต บมจ. ฮิวแมนิก้า บมจ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง และ 

บมจ. อินฟอร์เมช่ัน แอนด์คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส ซ่ึงสามารถ

ระดมทุนได้กว่า 2,543 ล้านบาท

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
 ประธานกรรมการ

สารจำากประธานกรรมการ
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บรษิทัฯ ได้เริ่มท�าธุรกจิใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์เม่ือกลาง
ปี 2559 และกา้วขึน้มาเป็นผูเ้ลน่หลกัของธุรกจินีใ้นเวลาอนัรวดเรว็ 
โดยธุรกิจการซ้ือขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ สามารถท�า
ก�าไรได้ 79 ล้านบาท หรือประมาณครึ่งหนึ่งของก�าไรจากการค้า
หลักทรัพย์ทัง้หมด ซ่ึงก�าไรจากการค้าหลักทรัพย์นี้ ส่วนใหญ่จะ
เกิดจากการค้าเพื่อบัญชีบริษัทฯ เป็นหลัก ความส�าเร็จของธุรกิจ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น เป็นเพราะการมุ่งเน้นใบส�าคัญ
แสดงสิทธิประเภท “out of the money” ซ่ึงเป็นตลาดที่บริษัท
หลักทรัพย์รายอื่นไม่ค่อยได้ให้ความส�าคัญ

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา
เพื่อขายหุ้นที่ถืออยู่ใน SBI Thai Online Securities (“SBITO”) 
ร้อยละ 45 คืนให้กับ SBI Financial Services Co., Ltd. ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท SBITO โดยสัญญาระบุการขายหุ้นที่ถืออยู่
ครึ่งหนึ่งในเบื้องต้น ด้วยราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2560 พร้อมกับสิทธิในการขายส่วนที่เหลือหลังจากนั้น
อีก 12 เดือนในราคาเดียวกัน สัญญานี้ท�าให้บริษัทฯ ต้องบันทึก
คา่ใช้จา่ยเงนิลงทนุดอ้ยค่าแบบ one-time ที่มนียัส�าคญัในปี 2560

ช่วงต้นปี 2560 บริษัทฯ ได้แถลงการจดทะเบียนใบอนุญาต
ระบบซ้ือขายออนไลนท์ี่มีประสทิธภิาพสงู ซ่ึงพัฒนาโดยบรษิทัหลกั
ทรพัยช้ั์นน�าของเกาหลใีต ้คอื Kiwoom Securities โดย Kiwoom 
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ตลอด
ระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ระบบนี้จึงเป็นการลงทุนครัง้ส�าคัญของ 
บริษัทฯ และได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภาวะตลาดของไทย โดย
จะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงในปี 2560 บริษัทฯ 
ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านของอัตราก�าลังคนส�าหรับโครงการ
นี้ โดยการขยายแผนก IT และตัง้ทีมผู้เช่ียวชาญทัง้ด้านเทคนิค
และการตลาดของ “E-Business” ระบบซ้ือขายนี้ได้ถูกออกแบบมา
ส�าหรบัการใช้งานในอุปกรณเ์คล่ือนที่ เพื่อเพ่ิมประสทิธภิาพในการ
ซ้ือขาย และสรา้งประสบการณท์ี่ดแีกล่กูคา้ออนไลน ์ทัง้นี ้ระบบใหม่
จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อ
ดึงดูดลูกค้าออนไลน์รายใหม่ๆ เข้ามา เพราะการซ้ือขายออนไลน์
ก�าลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนรายบุคคลในประเทศไทย ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 89 ของนักลงทุนกลุ่มนี้

ในตลาดตา่งประเทศ บรษิทัฯ เป็นผูน้�าในการใหบ้ริการซ้ือขาย

หลกัทรพัย์ของเวยีดนามแกน่กัลงทนุไทย ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะมบีทบาท

ส�าคญัมากขึน้จากการน�าเสนอบรกิารการซ้ือขายออนไลนใ์นเดอืน 

มกราคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท VN Direct ที่

มีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับบริษัทฯ ซ่ึงเป็นผู้น�าของบริษัทหลัก

ทรัพย์ในประเทศเวียดนามที่มุ่งเน้นการท�าธุรกรรมออนไลน์

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงองค์กร จึงเพิ่มอัตราก�าลังคนใน

สว่นของฝ่ายก�ากบัและฝ่ายบรหิารความเสี่ยง เพื่อรองรบักับความ

หลากหลายทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น

ตลอดปี 2560 นัน้ บริษัทฯ ได้กระจายความหลากหลาย

ของรูปแบบธุรกิจผ่าน build-out ที่ท�าให้ธุรกิจวาณิชธนกิจ การ

ค้าหลักทรัพย์เพ่ือบัญชีบริษัทฯ และธุรกิจใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ตราสารอนุพันธ์ของเราประสบความส�าเร็จ เป็นผลให้บริษัทฯ 

ลดการพึ่ งพาธุรกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของ

นกัลงทุนรายบุคคลแบบเดมิๆ ไปได ้ในขณะเดยีวกัน ไดข้ยายขนาด

และขอบเขตของภาพรวมธุรกิจทัง้หมด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

จะส่งผลให้บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น

ปี 2561

วัตถุประสงค์หลักในปี 2561 มีดังนี้ (i) ประสบความส�าเร็จ

ในการเปิดให้บริการระบบซ้ือขายออนไลน์จาก Kiwoom ในเดือน

มนีาคม 2561 (ii) เพิ่มรายไดจ้ากธุรกิจใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ 

และ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ โดยการจัดสรรเงินทุนแก่

ธุรกรรมเหล่านี้ให้มากขึ้น และน�าเสนอเครื่องมือการซ้ือขายแบบ 

algorithm (iii) การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ หุ้นกู้อนุพันธ์ 

(Equity Linked Notes) (iv) การปรบัเปลี่ยนสายงานลกูค้าสถาบนั 

(v) เพ่ิมประสิทธภิาพในการบรหิารความเสี่ยง เพื่อรองรบัการใช้เงนิ

ทุนของบริษัทฯ ที่อาจมีความหลากหลายมากขึ้น วัตถุประสงค์ดัง

กล่าวข้างต้นนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตและเข้าถึง

ธุรกิจต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มพูนรายได้และก�าไรในภายภาคหน้า



รายงานประจำ�ปี 256012

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

2. นายวราห์ สุจริตกุล   
รองประธานกรรมการ

3. นายช่วงชัย นะวงศ์   
กรรมการ

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการ 

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการ 

6. นายจื้อเซ่ิง สวู่ 
กรรมการ 

7. พลต�ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการอิสระ 

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ 

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์  
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

123 5 7 946 8
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ลักษณะการประกอบธุรกจิำ

FSS  MAJOR  PRODUCTS

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ
วาณิชธนกิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทน
สนับสนุนการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้ ปี 2560

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2558 – 2560 จ�าได้แนกได้ดังนี้

ประเภทรายได้

ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์
ก�าไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ  
ทางการเงิน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า

รายได้อื่น
รวมรายได้

2558 2559 2560
ล้านบาท

1,406
71
58
165

(29)

-

8
1,679

ล้านบาท
1,436
128
77

229

(34)

-

20
1,856

ล้านบาท
1,169
149
80
251

(22)

10

18
1,655

ร้อยละ
83.77
4.22
3.45
9.86

-1.75

0.00

0.45
100.00

ร้อยละ
77.39
6.91
4.17

12.33

-1.86

0.00

1.06
100.00

ร้อยละ
70.63
8.98
4.86
15.15

-1.34

0.60

1.12
100.00
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ธุรกิจำหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรม

ณ สิน้ปี 2560 ดชันตีลาดหลกัทรพัยไ์ทยปิดทีร่ะดบั 1753.71 

จุด เพิม่ขึน้ 13.7 % YoY โดยมีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ตาม

ราคาของตลาด SET อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ 15.6% 

YoY  อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai อยู่ที่ 2.7% 

และ 1.4% ตามล�าดับ

ขณะทีมู่ลค่าการซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัรวมของ SET และ mai 

ในปี 2560 อยู่ที่ 50,114 ล้านบาท ลดลง 4.6 % จากปีก่อน

หนา้ โดยภาวะตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2560 ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์

เคล่ือนไหวในกรอบแคบตลอดทัง้ปี จนกระทัง่ในช่วงไตรมาสท่ี 

4 ของปี การเมืองไทยมีความชดัเจนมากขึ้นจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการก�าหนดวันเลือกตัง้ในปีถัดไป 

ท�าให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สดใสมากขึ้น 

ขณะที่ภาวะเศรษฐกจิไทยเป็นไปไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัแรงขบัเคลือ่น

จากภาคการทอ่งเทีย่วและสง่ออกทีเ่ตบิโตเหนอืความคาดหมาย 

รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ต่อเนื่อง ในขณะ

เดียวกันเศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตที่ดีขึน้ด้วย 

ทัง้นีน้กัลงทนุตา่งประเทศมสีดัสว่นการซ้ือขายเฉลีย่ตอ่วนั

ที่ 30.2%  ของมูลค่าการซือ้ขายต่อวัน เพิม่ขึน้จาก 25.6%  

ในปี 2559 อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิที่

ราว 2.6 หมื่นล้านบาท เทียบกับเป็นผู้ซือ้สุทธิในปี 2559 ที่ราว 

7.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก 

โดยเป็นผู้ซือ้สุทธิในตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทในปี 2560 ขณะ

ท่ีนักลงทุนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนการซื้อขายมาก

ที่สุดที่ 48%

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ�านวนนัก

ลงทุนที่เปิดบัญชีทัง้หมด 1.51 ล้านบัญชี เพิม่ขึน้ 11.59 % จาก

สิน้ปี 2559 

ค�อธิบายธุรกิจำหลักทรัพย์
บรษัิทฯ เริม่ใหบ้รกิารธุรกจินายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย์

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หมายเลข 24 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการลงทุนของ

ลูกค้า โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาด้านการลงทุนที่มี

คุณภาพ มคีวามรู ้ความสามารถ พรอ้มทัง้ประสบการณ์ 

และใหบ้รกิารขอ้มูลการวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ก่ลกูคา้เพือ่ใช้

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อีกทัง้บริษัทฯ จัดให้

มรีะบบการซือ้ขายผ่านอนิเตอรเ์นต็โดยลกูค้าสามารถส่งค�า

สัง่ซือ้ขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตรวจสอบ

การยืนยันรายการซือ้ขายและการช� าระราคาได้ด้วยตนเอง 

กลุม่ลกูค้าของบรษัิทฯ มทีัง้ลกูค้าบุคคลรายยอ่ย และลกูคา้

สถาบันทัง้ในและต่างประเทศ

Market Statistics
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หน่วย: ราย

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์จ�านวน 1,333.62 ล้าน
บาท ส่วนของบริษัทฯ 1,333.62 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.43 และ 
77.90 ของรายได้รวม

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์จ�านวน 1,355.02 ล้าน
บาท ส่วนของบริษัทฯ 1,355.02 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.02 และ 
71.56 ของรายได้รวม

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์จ�านวน 1,093.71 ล้าน
บาท ส่วนของบริษัทฯ 1,093.71 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 66.08 และ 
65.45 ของรายได้รวม

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เทียบกับรายได้รวม
ของบริษัทฯ ตามงบการเงิน

จำ�นวนลูกค้าที่เปิดบัญชีในตลาด

(ค�อธิบาย กราฟรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม)



รายงานประจำ�ปี 256016

ธุรกิจำวาณิชธนกิจำ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจ�าหน่ายหลัก

ทรัพย์และรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความ

เช่ียวชาญ อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบ

จากส�านักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน 2545 และยังได้รับ

ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจำวาณิชธนกิจำเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ
หน่วย: ล้านบาท
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โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกจิำวาณิชธนกจิำตามงบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จ�านวน 

55.18 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 55.18 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ 3.22 

ของรายได้รวม

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จ�านวน 

89.65 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 89.65 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และ 4.73 

ของรายได้รวม

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จ�านวน 

92.81 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 92.81 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.61 และ 5.55 

ของรายได้รวม

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและ

เสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นท่ี

ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น

• การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบง�ากิจการ

• การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน

• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท

• การประเมินมูลค่ากิจการ

• การเข้าท�ารายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและ
จ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือ
การเข้าท�ารายการเกี่ ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน เป็นต้น



รายงานประจำ�ปี 256018

บริษัท ลักษณะการให้บริการ

บมจ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 
คอมมิว นิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ริช สปอร์ต ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ฮิวแมนิก้า ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. สยามอีสต์ โซลูช่ัน ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

ตารางแสดงผลงานการจำัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2560

ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2560

ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
และการเป็นผูจ้ำัดการการจำัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2560

บริษัท ลักษณะการให้บริการ

บมจ. อินฟอร์เมช่ัน  แอนด์ 
คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก

บมจ. ริช สปอร์ต ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก

บมจ. ฮิวแมนิก้า ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก
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บริษัท ลักษณะการให้บริการ

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ซิก้า อินโนเวช่ัน ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. พริมา มารีน ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรช่ัน

ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เชียงใหม่ริมดอย ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. แอ็พพลาย ดีบี ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรช่ัน ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ดู เดย์ ดรีม ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ซันสวีท ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

ซ่ึงนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน
การจ�าหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ท่ีเสนอขายอีกทางหน่ึงด้วย
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ธุรกิจำอื่น

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิก
ประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท ส�านัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด (Thailand Clearing House 
“TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา 

แผนงานธุรกจิและแผนงานดา้นตลาดของธุรกจิซ้ือขาย
สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ จะสรา้งฐานลกูคา้จากกลุม่ลกูค้าเดิม
ที่ ซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เน่ืองจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมี
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง ส�าหรับลูกค้าราย
ใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลัก
ทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ 
ใหเ้ขา้ใจถงึกลยุทธก์ารลงทนุ ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสาร
อนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิด
บริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่าน
กระดานซ้ือขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ Sin-

gle Stock Future โดยบรษิทัฯ คาดหวงัว่า จะสามารถรองรบั
ปรมิาณธุรกรรมท่ีสงูขึน้ และเป็นการเพิ่มช่องทางรายไดใ้หแ้ก่
บรษิทัฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นกัลงทนุก�าลงัใหค้วาม
สนใจ ท�าให้ภาพรวมของปริมาณการซ้ือขายของตลาด TFEX 
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Future

ปี 2560 บริษัทฯ มีบัญชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
3,888 บญัชี ปรมิาณการซ้ือขายรวมทัง้สิน้ 3,595,558 สญัญา 
รายไดค้า่นายหนา้จากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ของ 
บริษัทฯ จ�านวน 73.61 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้าน
ซ้ือขายสัญญาล่วงหน้า

ปี 2559 บริษัทฯ มีบัญชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
3,983 บัญชี ปริมาณการซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 2,684,907 
สญัญา รายไดค้า่นายหนา้จากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายลว่ง
หน้าของ บริษัทฯ จ�านวน 81.00 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มี
ธุรกรรมด้านซ้ือขายสัญญาล่วงหน้า

ปี 2558 บริษัทฯ มีบัญชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
4,029 บัญชี ปริมาณการซ้ือขายรวมทัง้สิน้ 2,161,302 สญัญา 
รายได้คา่นายหนา้จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ 
บริษัทฯ จ�านวน 72.82 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้าน
ซ้ือขายสัญญาล่วงหน้า

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุน

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซ้ือ / ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุน
รวมที่อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้
บริการจุดเดียวแบบครบวงจรโดยลูกค้าสามารถท�ารายการ
ซ้ือ ขาย และสับเปล่ียนกองทุนรวมได้ทกุประเภท จากทกุบรษิทั
หลักทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม (บลจ.) ที่บรษัิทฯ เป็นตัวแทนฯ 
พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการน�าเสนอสรุปรายการ
ลงทุนทัง้หมดในรายงานฉบบัเดียวซ่ึงท�าให้การลงทนุในกองทนุ
รวมเป็นเรื่องง่ายส�าหรับลูกค้า ณ  สิ้นปี 2560 บริษัทฯ รับ
เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับ
บลจ. จ�านวน 20 แห่ง

ธุรกจิำซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
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ปี 2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,912.73 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2559 มูลค่า 313.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.42  
บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพิ่มจ�านวนบลจ. ในการเป็นตัวแทน
สนบัสนนุการขายและรบัซ้ือคนื เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้
บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อ
วันที่ 25  สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตัง้แต่วันที่ 16 
กันยายน 2553 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ท�าหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้ยืมและ
ผูใ้หย้มืหลกัทรพัย ์โดยจดัใหล้กูคา้ผู้มคีวามประสงคจ์ะยมืหลัก
ทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถด�าเนินการตามความ
ประสงค ์ธุรกรรมนีส้ง่เสริมใหน้กัลงทนุมทีางเลอืกในการลงทนุ
เพิ่มขึ้น ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และยังเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับ
นักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
อื่นๆของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ธุรกิจ
การลงทุน ธุรกิจซ้ือขายสัญญาล่วงหน้า ธุรกิจใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีนบัสนนุการใหบ้รกิารยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ เพื่อ
ให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้าง
ขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าท�าการ
ขายชอร์ต โดยบริษัทฯให้ขายชอร์ตได้ส�าหรับหลักทรัพย์ที่อยู่
ในดัชนี SET100 และ ETF ซ่ึงบริษัทฯมีหลักทรัพย์เพียงพอ
ต่อความต้องการยืมของลูกค้า ท�าให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสใน
การลงทนุและสามารถบรหิารความเสี่ยงในพอรต์การลงทนุได้ 
ทั้งนี้การขายชอร์ตสามารถกระท�าผ่านทั้งบัญชีเงินสดและ
บัญชีเครดิตบาลานซ์ 

2. วนัที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ เปิดใหบ้รกิารระบบ 
SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของ 
บริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง 
INTERNET ได้ 

3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่น�ามาให้ยืมยัง
คงเป็นของผู้ให้ยืม 

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ จ�านวน 0.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 
ของรายได้รวมปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการ
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จ�านวน 2.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.14 ของรายได้รวม

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�านวน 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.05 ของรายได้รวม

ธุรกิจำตราสารหนี้
ปัจจุบัน บรษิทัฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย
ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซ้ือขายตราสารหนี้ ให้

บริการแก่นักลงทุนในการซ้ือขายตราสารหนี้
 ปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกรรมการเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายตราสารหนี้/หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนาย
หน้าซ้ือขายตราสารหน้ีในตลาดรองซ่ึงการด�าเนินธุรกิจ
ตราสารหนี้ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภาย
ใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop 
Service)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant 
:DW)

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants 
(DW) ในปี 2559 - 2560 ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) จ�านวน 301 รุ่น 
โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทัง้นี้บริษัทฯ ได้
รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดับ 
BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2560

ทัง้นี้เพื่อพัฒนาธุรกิจ DW บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญ
กับการใหค้วามรูกั้บผูล้งทนุเพ่ือใหผู้ล้งทนุรบัรูถึ้งผลตอบแทน
และความเส่ียงจากการลงทนุใน DW อกีทัง้ยงัมกีารจดัท�าบท
วิเคราะหเ์พ่ือเป็นเครื่องมอืประกอบการ ตัดสินใจของนกัลงทนุ
อีกด้วย

9
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ธุรกิจำซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(Global Trading)

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ดว้ยโปรแกรมการซ้ือขายหลกั
ทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระบบ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลที่ไดม้าตราฐานเป็นที่ยอมรบั
ในระดบัสากล สามารถซ้ือขายหลกัทรพัยไ์ดก้วา่ 32  ตลาด
ทนุทั่วโลก โดยระบบซ้ือขายอ�านวยความสะดวกใหน้กัลงทนุ 
สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดาย
ภายใต้การเปิดบัญชีครัง้เดียว ทัง้ยังรองรับการช�าระราคา
ไดห้ลายสกลุเงนิ (Multi Currency Settlement) โดยไมต่อ้ง
เปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency 
Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาด
อื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอด
เวลา ด้านการช�าระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ท�า
ธุรกรรมดงักลา่วผา่นตวัแทนตา่งประเทศที่มคีวามมั่นคงและ
เช่ียวชาญในด้านการช�าระราคาระหว่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อ
เพิ่มความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการช� าระ
ราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

ธุรกิจำลงทุน
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ฝ่ีายคา้หลกัทรพัยเ์พื่อบญัชีบรษัิทฯ 

รบัผดิชอบดูแลธุรกิจการลงทนุของบรษิทัฯ มนีโยบายลงทนุ
ในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนใน
กิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการ
ก�าหนดอยา่งเครง่ครดั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการคา้ในระยะ
สั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
พิจารณาจดัสรรวงเงิน ก�าหนดแนวทางหลักเกณฑ ์ระเบยีบ
วิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการ
ก�ากับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวขอ้งของส�านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึง
บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากก�าไรจากการซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment 
Committee) ซ่ึงผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของ 
บรษิทัฯ ท�าหนา้ที่ก�าหนดกลยุทธห์รอืนโยบายการลงทุนของ 
บริษัทฯ ทัง้ประเภทระยะสัน้และระยะยาว โดยกระจายความ
เส่ียงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่

เหมาะสม จ�ากดัจ�านวนผลขาดทนุที่อาจเกดิขึน้และรายงาน
สถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปช่ัน
ส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตัง้แต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน
ในทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความส�าคัญและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หนา้ที่ในทางที่มชิอบหรอือาจท�าให้บริษทัฯ เสยีประโยชนอ์นัชอบธรรม รวมทัง้แจง้ใหพ้นกังานพึงละเวน้การเสนอหรอืใหป้ระโยชน์
หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท�าหรือละเว้น การกระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่ง
หนา้ท่ีของตน ทัง้นี ้ในปี 2558 บรษิทัฯ มผีลการประเมนิในเรื่องการป้องกนัการมสีว่นเกี่ยวข้องกบัคอร์รปัช่ัน (Anti-Corruption 
progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับท่ี 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการน�าไปปฏิบัติ 
โดยมกีารสอบทานความครบถว้นเพยีงพอของกระบวนการทัง้หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูส้อบบญัชี ที่ส�านกังาน
ให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการ
ตรวจสอบเพื่อใหค้วามเช่ือมั่นอยา่งเป็นอสิระจากหนว่ยงานภายนอกต่อการด�าเนนิการตามนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ฟินันเซีย ไซรัส



 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) 23

โครงการฟินันเซีย ไซรัส ปันน�้าใจให้กับน้องนักเรียน 
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

โครงการฟินันเซีย ไซรัส ปันน�้าใจให้กับน้องนักเรียน 
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล โดยคณะผู้บริหารและพนักงา
นบริษัทฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวัน และ
สิ่งของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้มีทุนการศึกษาและ
เติบโตมาโดยมีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะเป็นอนาคตของ
ประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ 

โครงการคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ กับฟินันเซีย ไซรัส โดย
บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของ “ชมรมรักษ์
เตา่” เพื่อช่วยเตา่ในแหล่งน�้าที่แออดัภายในวดัและอนรุกัษส์ตัว์
และพ้ืนที่สีเขียวมีค่าท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืช
และสัตว์ในย่านกลางกรุง ณ วัดปากน�้า ภาษีเจริญ  เม่ือ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

โครงการปล่อยเต่าปลูกดอกดาวเรืองเฉลิม
พระเกียรติ

บริษัทฯ ได้จัดโครงการปล่อยเต่าปลูกดอกดาวเรือง
เฉลมิพระเกยีรต ิซ่ึงเป็นโครงการตอ่เนื่อง โดยบรษิทัฯ ไดร้ว่ม
ปล่อยเต่า จ�านวนกว่า 200 ตัว ที่ได้รับการรักษาและพักฟ้ืน
จนแข็งแรงจากแหล่งเดิมที่แออัดใน กทม. คืนสู่แหล่งน�้า
ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้าและสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด อ่างเก็บน�้า
ดอกกราย ต.แมน่�้าคู ้อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 – 19 
สิงหาคม 2560 

โครงการร่วมสนับสนุนจัดซ้ือสื่อการสอนและครุภัณฑ์กับ
สมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO)

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดซ้ือส่ือการสอนและ
ครุภัณฑ์กับสมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ส�าหรับห้อง
ปฏิบัติการฝึกอาชีพให้แก่โรงเรียนบ้านคลองโยง เพื่ อ
ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าจัดท�าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพรวม
ถึงสร้างสินค้าและบริการเพ่ือจัดหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อ
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระเมื่อออกจากโรงเรียน เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ การแบ่งปันและตอบแทนสิ่งดีๆ สู่สังคมคือหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงการบูรณาการพื้นฐาน
ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประเทศเกิดการ
พฒันาดว้ยดอียา่งตอ่เนื่องและยั่งยนื ซ่ึงในปีที่ผา่นมากจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของ บรษิทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย 
ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) มีดังนี้



รายงานประจำ�ปี 256024

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซ่ึงจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการ
พิจารณาเลอืกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถอืปฎบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส�าคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอสิระ 3 ทา่น
เพื่อก�ากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�าเนินการท่ีผิดปกติ ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเช่ือมั่น
ได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง
ในสาระส�าคัญแล้ว

ชชัวาลย์ เจียรวนนท์
 ประธานกรรมการ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฎิบัติหน้าท่ีในการสอบทาน
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พร้อมกันน้ี คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะน�าในเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีต่อ
ผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ 
บริษัทฯ เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการบัญชี
และการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและ
รับรองข้อมูลรายงานทางการเงินส�าหรับทุกๆ ส้ินไตรมาสของปี รวมถึงท�าการประเมินผลและน�าเสนอข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการท�าให้มั่นใจว่า ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ 
จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการท�ารายการและการรายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีประเมินข้อบกพร่องใน
กฎระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกน�าเสนอ
แก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ
 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากบัดแูลปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ยงัท�าหนา้ที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกและเป็นผูก้อ่ให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงในการปรบัปรุงการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ีและการปฏบิตัติามของบรษิทัฯ ผา่นทางกระบวนการตรวจ
สอบภายในการติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมทัง้การให้ค�าแนะน�าในการป้องกันการทุจริตให้กับ
หนว่ยงานในบรษิทัฯ และยงัท�างานอยา่งใกล้ชิดรว่มกับฝ่ายทรพัยากรบุคคลเพ่ือสนับสนนุใหเ้กิดการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนด
และหลักการประพฤติปฏิบัติของบริษัทฯ และยังช่วยส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในภาพรวม

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ดังต่อไปน้ี
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจ�าปี ท�าการประเมินและให้ค�าแนะน�ากับคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และน�าเสนอต่อ
  คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ
  แก้ไขปรับปรุง
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี
1. รายงานทางการเงินในปี 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้
2. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
  ที่เกี่ยวข้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจำสอบ
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3. ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงได้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นในปี 2560 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
  ของบริษัทฯ
6. ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 12 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงาน
    ทางการเงนิของบรษิทัฯ ซ่ึงไดร้บัการรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตรวมท้ังพจิารณาผลของการตรวจสอบภายใน
   และการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัทฯ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการ
อนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 24 เมษายน 2561

พลต�ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ช่ือ-นามสกุล      การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด(ครัง้) ปี

1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 12/12

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 12/12

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 12/12



 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 27

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                           
(กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                         
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส                    
เงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค             
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจ
สอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดย
รวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำน้ีด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธี
กำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำน้ีด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์

รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซ้ือหลักทรัพย์จ�ำนวนรวม 1,250 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 75 ของรำยได้รวม โดยบริษัทฯ คิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือ
ขำยหลักทรัพย์เป็นอัตรำร้อยละจำกปริมำณกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ ซ่ึงอัตรำค่ำนำยหน้ำเป็นอัตรำที่ต่อรองอย่ำงเสรี และมี
โครงสร้ำงอัตรำเป็นแบบขัน้บันได และรำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์เป็นอัตรำคงที่ โดยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย
ตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน เนื่องจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรและจ�ำนวนลูกค้ำมีจ�ำนวนมำกและอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย อีกทัง้กำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์อำศัย กำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วย
มูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ กำรควบคุมภำยในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศท่ีเกี่ยว
เนื่องกับกำรค�ำนวณรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่ม
ทดสอบอัตรำค่ำนำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ย กำรค�ำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบ
เทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรำยกำร
ปรับปรุงบัญชีที่ส�ำคัญที่ท�ำผ่ำนใบส�ำคัญทั่วไป 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกสถำนะ
ของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมเสี่ยงในกำรเรียกช�ำระ และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ในกำรท�ำธุรกรรมซ้ือขำย
หลักทรัพย์และกำรให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบำยให้ลูกค้ำวำงหลักประกัน โดยมูลค่ำของหลักประกันที่วำงขึ้น
อยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของกำรท�ำธุรกรรม เป็นต้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำมีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯมีลูกหนี้จ�ำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำง
เป็นจ�ำนวนเงินที่ เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วง
หน้ำมีจ�ำนวน 3,925 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 66 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีเกี่ยวข้องกับลูกหน้ีดังกล่ำว
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดย

• ประเมนิและสุม่ทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯที่เก่ียวขอ้งกบัสถำนะคงค้ำงของลกูหนี ้กำรค�ำนวณ
มูลค่ำหลักประกัน กำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึง
ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบำยของบริษัทฯกับ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับกำรค�ำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมหลักประกัน 

• ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกำรสุ่มทดสอบ
ข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถำนะคงค้ำงของลูกหนี้ มูลค่ำหลักประกัน กำรรับ
ช�ำระเงินภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรจัดช้ันและกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเช่ือมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมีควำม
ขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพ่ือให้มีกำรด�ำเนินกำร
แก้ไขที่ เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำ งบกำรเงินท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่

ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                      
กลุ่มบริษัท



รายงานประจำ ปี 256028

 เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดย
รวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธี
กำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์

รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซ้ือหลักทรัพย์จ�ำนวนรวม 1,250 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 75 ของรำยได้รวม โดยบริษัทฯ คิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือ
ขำยหลักทรัพย์เป็นอัตรำร้อยละจำกปริมำณกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ ซ่ึงอัตรำค่ำนำยหน้ำเป็นอัตรำที่ต่อรองอย่ำงเสรี และมี
โครงสร้ำงอัตรำเป็นแบบขัน้บันได และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์เป็นอัตรำคงท่ี โดยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย
ตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน เน่ืองจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรและจ�ำนวนลูกค้ำมีจ�ำนวนมำกและอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย อีกทัง้กำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์อำศัย กำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วย
มูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดข้ึนจริง

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ กำรควบคุมภำยในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยว
เนื่องกับกำรค�ำนวณรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่ม
ทดสอบอัตรำค่ำนำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ย กำรค�ำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบ
เทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรำยกำร
ปรับปรุงบัญชีท่ีส�ำคัญที่ท�ำผ่ำนใบส�ำคัญท่ัวไป 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกสถำนะ
ของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมเสี่ยงในกำรเรียกช�ำระ และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ในกำรท�ำธุรกรรมซ้ือขำย
หลักทรัพย์และกำรให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบำยให้ลูกค้ำวำงหลักประกัน โดยมูลค่ำของหลักประกันที่วำงขึ้น
อยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของกำรท�ำธุรกรรม เป็นต้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำมีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯมีลูกหน้ีจ�ำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำง
เป็นจ�ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วง
หน้ำมีจ�ำนวน 3,925 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 66 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่ำว
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย

• ประเมนิและสุม่ทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯที่เก่ียวขอ้งกบัสถำนะคงคำ้งของลกูหนี ้กำรค�ำนวณ
มูลค่ำหลักประกัน กำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึง
ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและค�ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบำยของบริษัทฯกับ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรค�ำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมหลักประกัน 

• ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกำรสุ่มทดสอบ
ข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สถำนะคงค้ำงของลูกหน้ี มูลค่ำหลักประกัน กำรรับ
ช�ำระเงินภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรจัดช้ันและกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเช่ือมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมีควำม
ขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพ่ือให้มีกำรด�ำเนินกำร
แก้ไขที่ เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท�ำ งบกำรเงินที่

ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่

ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                      
กลุ่มบริษัท



รายงานประจำ ปี 256030

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำด
กำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปน้ีด้วย

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน                   
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเสี่ยงที่เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทจุรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้รว่มคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง หรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร      
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญที่ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ                    
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำข้ึนอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองได้

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ เกิดข้ึนโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
ก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่

ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่ เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มี ส่วนได้เสียสำธำรณะจะ
ได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

รัตนำ จำละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2561



รายงานประจำ ปี 256030

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำด
กำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปน้ีด้วย

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน                   
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเสี่ยงที่เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทจุรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้รว่มคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง หรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหำรจัดท�ำ

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำร      
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ                    
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่ เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
ก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 31

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่

ได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มี ส่วนได้เสียสำธำรณะจะ
ได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับน้ี

รัตนำ จำละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2561
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รายงานประจำ ปี 256040

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด ตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ จ�ำกัด (มหำชน) และธนำคำร
ไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ซ่ึงถือหุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 และร้อยละ 22.29 ของทุนท่ีออกและช�ำระ
แล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีท่ีอยู่ตำมที่จดทะเบียนและส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซน็ทรัลเวิลด์ ช้ัน 18 และ 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1. กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์

2. กำรค้ำหลักทรัพย์

3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน

4. กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์

5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

6. กำรเป็นตัวแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ

7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ�ำนวน 31 สำขำ และ 34 สำขำ ตำมล�ำดับ 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 
และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 
2 มิถุนำยน 2559

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปนี้

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

(ค) บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำก            
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำตำมวิธี
รำคำทุน

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด 

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย
(ร้อยละ)
96.25

(ร้อยละ)
96.25
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด ตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ จ�ำกัด (มหำชน) และธนำคำร
ไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ซ่ึงถือหุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 และร้อยละ 22.29 ของทุนที่ออกและช�ำระ
แล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีท่ีอยู่ตำมที่จดทะเบียนและส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซน็ทรัลเวิลด์ ช้ัน 18 และ 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1. กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์

2. กำรค้ำหลักทรัพย์

3. กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน

4. กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์

5. กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน

6. กำรเป็นตัวแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ

7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ�ำนวน 31 สำขำ และ 34 สำขำ ตำมล�ำดับ 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี 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
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี

งบกำรเงินน้ีได้จัดท�ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 41

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปนี้

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

(ค) บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำก            
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

(ฉ) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำตำมวิธี
รำคำทุน

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด 

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย
(ร้อยละ)
96.25

(ร้อยละ)
96.25



รายงานประจำ ปี 256042

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำร
ให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและ บริษัทย่อย

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวไดร้ับกำรปรบัปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใหม้ีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเม่ือน�ำมำถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันท่ีที่เกิดรำยกำร

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส�ำเร็จของงำนที่ท�ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้ง
สิ้นที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนท่ีจะเรียก
เก็บเงินได้

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบ้ีย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง

กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบ้ีย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลกูหนีผ้อ่นช�ำระรำยที่มงีวดกำรช�ำระเงนิไมเ่กนิสำมเดอืน ซ่ึงคำ้งช�ำระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ตัง้แตส่ำมเดอืน
ขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช�ำระดอกเบ้ียตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

(ง) ก�ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่ เกิดรำยกำร

 ดอกเบ้ียและเงินปันผล

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือ
เป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ีมีวันครบก�ำหนดไม่เกิน 3 
เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่

ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำร
ให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
น้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและ บริษัทย่อย

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวไดร้ับกำรปรบัปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใหม้ีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเม่ือน�ำมำถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส�ำเร็จของงำนที่ท�ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้ง
สิ้นที่ต้องให้บริกำร ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียก
เก็บเงินได้

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง

กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลกูหนีผ้อ่นช�ำระรำยที่มงีวดกำรช�ำระเงินไมเ่กินสำมเดือน ซ่ึงคำ้งช�ำระเงินต้นหรอืดอกเบีย้ต้ังแต่สำมเดอืน
ขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหน้ีทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช�ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนข้ึนไป

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

(ง) ก�ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่ เกิดรำยกำร

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือ
เป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ีมีวันครบก�ำหนดไม่เกิน 3 
เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและต๋ัวเงินท่ีมีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่

ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
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4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพ่ือกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯเพ่ือประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้
สิน โดยจะแสดงเฉพำะที่ เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้/เจ้ำหน้ีส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชีที่ เกิดจำก
กำรช�ำระรำคำซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ รวมถึงเงินท่ีได้น�ำไปวำงเป็นประกันกับส�ำนักหักบัญชี
ในกำรท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกกำรช�ำระรำคำ
ซ้ือขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ ซ้ือนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินท่ีน�ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช�ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำงด�ำเนินคดี ประนอมหน้ี หรือผ่อนช�ำระ 
เป็นต้น)

4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระท่ีต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซ่ึงได้น�ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้
หุ้นยืม โดยค�ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซ่ึงน�ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น�ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี 
“ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหน้ีทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลัก
ทรัพย์ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ

4.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียก
ช�ำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/
หรือมีโอกำสที่ได้รับช�ำระคืนไม่ครบ ท้ังนี้บริษัทฯถือพ้ืนฐำนกำรจัดช้ันหน้ีและกำรตัง้ส�ำรองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

(ก) มูลหนี้จัดช้ันสูญ หมำยถึง

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช�ำระหน้ีและบริษัทฯได้ด�ำเนินกำร
จ�ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหน้ีตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท�ำสัญญำปลดหน้ีให้
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(ข) มูลหนี้จัดช้ันสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่ เข้ำลักษณะดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซ่ึงค้ำงช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำม
เดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมด

(ค) มูลหนี้จัดช้ันต�่ ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้ เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหน้ีท่ี 
เข้ำลักษณะตำม (ข)

โดยบริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจ�ำนวน
ของมูลหนี้จัดช้ันสงสัย ซ่ึงเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)

4.9 เงินลงทุน

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำก
วันที่ได้มำ หรือเงินฝำกประจ�ำที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม
หรือมีข้อก�ำหนดในกำรเบิกใช้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำร
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี
และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันท่ีเกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทฯบันทึกเงินท่ีลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพ่ือกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้
สิน โดยจะแสดงเฉพำะที่ เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจ้ำหน้ีส�ำนักหักบัญชีที่ เกิดจำก
กำรช�ำระรำคำซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ รวมถึงเงินท่ีได้น�ำไปวำงเป็นประกันกับส�ำนักหักบัญชี
ในกำรท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกกำรช�ำระรำคำ
ซ้ือขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ ซ้ือนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินที่น�ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช�ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำงด�ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช�ำระ 
เป็นต้น)

4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซ่ึงได้น�ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้
หุ้นยืม โดยค�ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจำกน้ี บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซ่ึงน�ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น�ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี 
“ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลัก
ทรัพย์ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ

4.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหน้ีแต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียก
ช�ำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/
หรือมีโอกำสที่ได้รับช�ำระคืนไม่ครบ ท้ังน้ีบริษัทฯถือพ้ืนฐำนกำรจัดช้ันหนี้และกำรตัง้ส�ำรองตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้

(ก) มูลหน้ีจัดช้ันสูญ หมำยถึง

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช�ำระหนี้และบริษัทฯได้ด�ำเนินกำร
จ�ำหน่ำยหน้ีสูญจำกบัญชีลูกหน้ีตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท�ำสัญญำปลดหน้ีให้
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(ข) มูลหนี้จัดช้ันสงสัย หมำยถึง มูลหน้ีเฉพำะส่วนท่ีสูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหน้ีท่ีเข้ำลักษณะดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินท่ีมีปัญหำและลูกหนี้อ่ืนที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซ่ึงค้ำงช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำม
เดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหน้ีทั้งหมด

(ค) มูลหน้ีจัดช้ันต�่ ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้ เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่ 
เข้ำลักษณะตำม (ข)

โดยบริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจำกบัญชีทันทีท่ีพบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เต็มจ�ำนวน
ของมูลหน้ีจัดช้ันสงสัย ซ่ึงเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)

4.9 เงินลงทุน

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ�ำท่ีมีก�ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำก
วันที่ได้มำ หรือเงินฝำกประจ�ำที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม
หรือมีข้อก�ำหนดในกำรเบิกใช้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไปซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำร
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี
และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันท่ีเกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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4.10 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ�ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงินให้กู้
ยืมวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบ
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม

4.11  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

(ก) งบกำรเงินรวม

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

4.12 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

คำ่เสื่อมรำคำของอุปกรณค์�ำนวณจำกรำคำทนุของอุปกรณโ์ดยใช้วธิเีสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ
ดังนี้

อุปกรณ์ส�ำนักงำน     5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง     5 ปี

ยำนพำหนะ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

บริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุก
สิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดของบริษัทฯค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปน้ี

ค่ำธรรมเนียมสมำชิกตลำดอนุพันธ์    10 ปี

ค่ำซ้ือส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย   2 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์     5 - 15 ปี 

สิทธิในกำรใช้ระบบ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
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4.14 ภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดย
ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่

มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่ เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

4.16 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำมำต่อมำเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน
เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม

4.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วย
เงินสด ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อ
เป็นกำรประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.18 ตราสารหนี้ท่ีออก

ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำย
คืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
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4.10 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ�ำนวนเงินท่ีบริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงินให้กู้
ยืมวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนท่ีได้รับจะรับรู้ในงบ
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม

4.11  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

(ก) งบกำรเงินรวม

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

4.12 อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

คำ่เสื่อมรำคำของอุปกรณค์�ำนวณจำกรำคำทนุของอุปกรณโ์ดยใช้วธิเีสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ
ดังนี้

อุปกรณ์ส�ำนักงำน     5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง     5 ปี

ยำนพำหนะ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

บริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุก
สิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดของบริษัทฯค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

ค่ำธรรมเนียมสมำชิกตลำดอนุพันธ์    10 ปี

ค่ำซ้ือส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย   2 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์     5 - 15 ปี 

สิทธิในกำรใช้ระบบ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
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4.14 ภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดย
ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่

มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ�ำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่ เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

4.16 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ ในเวลำมำต่อมำเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน
เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม

4.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วย
เงินสด ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระท่ีต้องส่งคืนทรัพย์สินท่ีบริษัทฯถือไว้เพื่อ
เป็นกำรประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.18 ตราสารหนี้ที่ออก

ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำย
คืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
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4.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กดิขึน้แลว้มคีวำมเป็นไปได้คอ่นขำ้งแนน่อนที่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะสญูเสยีทรพัยำกรที่มปีระโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร 

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่ เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเน่ืองจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซ่ึงค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก�ำไรสะสม

4.21 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระ
ผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่ เช่ำหรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต�่ำกว่ำ

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 49

4.22 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่ มีสิทธิ               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

4.23 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่ เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

4.24 ตราสารอนุพันธ์

(ก) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 บริษัทฯรับรู้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเร่ิมแรกและจะ
รับรู้ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ข) ฟิวเจอร์ส

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิว
เจอร์สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัท
ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ค) สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค�ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซ้ือและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่ เหลือจนกว่ำจะครบก�ำหนดของ
แต่ละสัญญำ
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4.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กดิขึน้แลว้มคีวำมเป็นไปได้คอ่นขำ้งแนน่อนที่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะสญูเสยีทรพัยำกรที่มปีระโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิ
ไปเพ่ือปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร 

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเน่ืองจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร ซ่ึงค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสะสม

4.21 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระ
ผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต�่ำกว่ำ

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
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4.22 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่ มีสิทธิ               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

4.23 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่ เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

4.24 ตราสารอนุพันธ์

(ก) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 บริษัทฯรับรู้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ข) ฟิวเจอร์ส

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิว
เจอร์สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สน้ันของบริษัท
ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ค) สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค�ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซ้ือและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่ เหลือจนกว่ำจะครบก�ำหนดของ
แต่ละสัญญำ
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4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพ่ือโอนหนี้
สินให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วัน
ที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่

เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัด
มูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออก
เป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับช้ัน
ของมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวน
ที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังน้ี

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ�ำลองได้มำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม

5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้
จำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตท่ีอำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. 
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช�ำระคืน 
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีใช้ค�้ำ
ประกัน 
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5.4 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดัง
กล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร

5.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี  กำรเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน ณ วันที่ ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ                  
ในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้น ๆ

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัท
ย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำด
ว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

5.8 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออก
ของพนักงำน เป็นต้น

5.9 สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับ
โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

5.10 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้             
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำย
เกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนนั้น
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4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้
สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วัน
ที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่

เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ที่ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัด
มูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออก
เป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลท่ีน�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับช้ัน
ของมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวน
ที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลท่ีดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม

5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้
จำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. 
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช�ำระคืน 
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีใช้ค�้ำ
ประกัน 
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5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดัง
กล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร

5.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี  กำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์นั้น

 5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน ณ วันที่ ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ                  
ในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วย
ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้น ๆ

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัท
ย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำด
ว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออก
ของพนักงำน เป็นต้น

5.9 สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับ
โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

5.10 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้             
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำย
เกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหน้ีสินในส่วนนั้น
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

เงินสด เงินฝากระยะสั �นและตั�วเงินระยะสั �น             

ที�มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที�ได้มา 903,573,104 1,499,593,472 877,513,708 1,484,561,292 

หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (763,050,275) (793,678,869) (763,050,275) (793,678,869) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  140,522,829 705,914,603 114,463,433 690,882,423 

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม   

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม   

 2560 2559 2560 2559 

รายการที�มิใช่เงินสด:     

ซื�ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดย                

 ยังมิได้ช� าระเงิน 97,487,566 395,907 97,487,566 395,907 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับประมาณ

การหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 2,637,866 - 2,016,552 - 

7.  ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  

ลูกหนี�สํานักหกับัญชี 182,582,910 291,789,297 

ลูกหนี�บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ 124,124,090 39,383,028 

ลูกหนี�บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 200,000 - 

หัก: ลูกหนี�สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (39,777,166) (39,189,157) 

หัก: ลูกหนี�บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (117,405,441) (28,963,150) 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 149,724,393 263,020,018 
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8. ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์   

ลูกหนี�ซื�อหลักทรัพย์ดว้ยเงนิสด 2,630,767,216 3,068,977,356 

เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลกัทรัพย ์ 1,266,588,460 1,342,841,478 

ลูกหนี�ทรัพยส์ินวางประกัน 9,557,050 15,624,093 

ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย์ 9,586,850 16,182,700 

ลูกหนี�อื�น 70,138,341 70,416,493 

รวมลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,986,637,917 4,514,042,120 

บวก: ดอกเบี�ยค้างรับ 6,563,504 7,299,043 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (69,549,426) (69,849,426) 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์  3,923,651,995 4,451,491,737 

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,455,305 1,293,596 

ลูกหนี�อื�น 5,960,196 - 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (5,960,196) - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  3,925,107,300 4,452,785,333 

8.1 ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�ระงับการรับรู้รายได้ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (รวม

ดอกเบี�ยค้างรับ) ที�ระงับการรับรู้รายได้เป�นจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งบริษัทฯได้ตั �งค่า

เผื�อหนี�สงสัยจะสูญแล้วจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ 
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8. ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์   

ลูกหนี�ซื�อหลักทรัพย์ดว้ยเงนิสด 2,630,767,216 3,068,977,356 

เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลกัทรัพย ์ 1,266,588,460 1,342,841,478 

ลูกหนี�ทรัพยส์ินวางประกัน 9,557,050 15,624,093 

ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย์ 9,586,850 16,182,700 

ลูกหนี�อื�น 70,138,341 70,416,493 

รวมลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,986,637,917 4,514,042,120 

บวก: ดอกเบี�ยค้างรับ 6,563,504 7,299,043 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (69,549,426) (69,849,426) 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์  3,923,651,995 4,451,491,737 

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,455,305 1,293,596 

ลูกหนี�อื�น 5,960,196 - 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (5,960,196) - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  3,925,107,300 4,452,785,333 

8.1 ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�ระงับการรับรู้รายได้ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (รวม

ดอกเบี�ยค้างรับ) ที�ระงับการรับรู้รายได้เป�นจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งบริษัทฯได้ตั �งค่า

เผื�อหนี�สงสัยจะสูญแล้วจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ 
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8.2 ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าจําแนกตามการจัดชั �น 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้จําแนกลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื�องการจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนี�ด้อยคุณภาพ

ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ�งลูกหนี�จัดชั �นสรุปได้ดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

  ค่าเผื�อหนี� มูลค่าลูกหนี�สุทธ ิ  ค่าเผื�อหนี� มูลค่าลูกหนี�สุทธ ิ

  สงสัยจะสญู หลังหักค่าเผื�อ  สงสัยจะสญู หลังหักค่าเผื�อ 

 จํานวนมูลหนี� ที�ตั �งไว ้ หนี�สงสัยจะสญู จํานวนมูลหนี� ที�ตั �งไว ้ หนี�สงสัยจะสญู 

มูลหนี�จัดชั �นปกต ิ 3,925 - 3,925 4,453 - 4,453 

มูลหนี�จัดชั �นตํ�ากว่ามาตรฐาน - - - - - - 

มูลหนี�จัดชั �นสงสัย 76 (76) - 70 (70) - 

รวมลูกหนี�ธุรกจิหลักทรัพย์ 4,001 (76) 3,925 4,523 (70) 4,453 

8.3 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

ยอดต้นปี 69,849,426 70,149,426 

หนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลับ) 5,660,196 (300,000) 

ยอดปลายปี 75,509,622 69,849,426 

9. สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 

 สินทรัพย์ หนี�สิน ตามสัญญา 

ตราสารอนุพันธ์เพื�อค้า    

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์ - 87,284,310 2,146,315,620 

ฟิวเจอร์ส(1) - - 400,866,161 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 961,652 1,222,419 667,816,035 

รวม 961,652 88,506,729 3,214,997,816 
(1) สัญญาฟิวเจอร์สมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ ซึ�ง

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย”์ ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2560: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี�สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจํานวน 8 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท 

ตามลําดับ  
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 

 สินทรัพย์ หนี�สิน ตามสัญญา 

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้า    

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์  - 33,630,100 1,024,709,799 

ฟิวเจอร์ส(1) - - 173,325,548 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,537,688 2,129,193 1,292,969,193 

รวม 1,537,688 35,759,293 2,491,004,540 

(1) สัญญาฟิวเจอร์สมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ 

ซึ�งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 2559: มูลค่ายุตธิรรมของหนี�สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจํานวน 3 ล้านบาท  

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั �น และมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�น

เงินสดระหว่างอัตราซื�อ/อัตราขายตามที�ระบุในสัญญากับอัตราซื�อ/อัตราขายอ้างอิงกับอัตรา                ที�

ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันครบกําหนดอายุของสัญญา ดังนั�น ภาระผูกพันที�แท้จริงภายใต้สัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเท่ากับส่วนต่างของอัตราซื�อ/อัตราขายดังกล่าว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง              

ณ วันซื�อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธ ิ

9.1 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ ์
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 84,366,830 39,816,604 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกดิขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 13,043,521 2,383,741 

รวม 97,410,351 42,200,345 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 

 สินทรัพย์ หนี�สิน ตามสัญญา 

ตราสารอนุพันธ์เพื�อค้า    

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์  - 33,630,100 1,024,709,799 

ฟิวเจอร์ส(1) - - 173,325,548 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,537,688 2,129,193 1,292,969,193 

รวม 1,537,688 35,759,293 2,491,004,540 

(1) สัญญาฟิวเจอร์สมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ 

ซึ�งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 2559: มูลค่ายุตธิรรมของหนี�สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจํานวน 3 ล้านบาท  

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั �น และมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�น

เงินสดระหว่างอัตราซื�อ/อัตราขายตามที�ระบุในสัญญากับอัตราซื�อ/อัตราขายอ้างอิงกับอัตรา                ที�

ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันครบกําหนดอายุของสัญญา ดังนั�น ภาระผูกพันที�แท้จริงภายใต้สัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเท่ากับส่วนต่างของอัตราซื�อ/อัตราขายดังกล่าว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง              

ณ วันซื�อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธ ิ

9.1 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ ์
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 84,366,830 39,816,604 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกดิขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 13,043,521 2,383,741 

รวม 97,410,351 42,200,345 

 



56            รายงานประจําป 2560 

10. เงินลงทุน 

10.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์เพื�อค้า     

ตราสารทุน 969,998,612 970,196,714 366,724,293 365,578,003 

หน่วยลงทุน 150,000,000 151,346,155 150,000,000 150,158,027 

บวก (หัก): ค่าเผื�อการปรับมูลค่า 1,544,257  (988,263)  

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (150,000,000)  -  

หลักทรัพย์เพื�อค้า 971,542,869  515,736,030  

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,451,268,989  2,601,258,885  

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,451,268,989)  (2,601,258,885)  

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด -  -  

เงินลงทุนทั�วไป     

ตราสารทุน 19,952,465  19,952,465  

หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า (17,952,465)  (17,110,377)  

เงินลงทุนทั�วไป 2,000,000  2,842,088  

เงินลงทุน 973,542,869  518,578,118  

10.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,451,268,989 - - 2,451,268,989 

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,451,268,989) - - (2,451,268,989) 

รวม - - - - 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,601,258,885 - - 2,601,258,885 

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,601,258,885) - - (2,601,258,885) 

รวม - - - - 

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากการซื�อขายหลักทรัพย์เพื�อค้า 93,263,513 130,582,806 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื�อค้า 2,532,520 468,050 

รวม 95,796,033 131,050,856 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี� 

 งบการเงินรวม 

     ทุนที�ออกและช� าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื�อบริษัท 

ประเภท

ธุรกิจ 

ประเทศ              

ที�จดทะเบียน 

ประเภท

หลักทรัพย์

ที�ลงทุน สกุลเงิน 

31   

ธันวาคม

2560 

31   

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31 

ธันวาคม

2559 

31  

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 

บริษัทร่วม           

SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 

กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 115,317 111,582 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         115,317 111,582 

การร่วมค้า           

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

บริษัท

หลักทรัพย์ 

ไทย ตราสารทุน บาท 802,222 722,222 20.51 45.00 110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า        225,670 360,291 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,601,258,885 - - 2,601,258,885 

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,601,258,885) - - (2,601,258,885) 

รวม - - - - 

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากการซื�อขายหลักทรัพย์เพื�อค้า 93,263,513 130,582,806 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื�อค้า 2,532,520 468,050 

รวม 95,796,033 131,050,856 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการรว่มค้า 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี� 

 งบการเงินรวม 

     ทุนที�ออกและช� าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื�อบริษัท 

ประเภท

ธุรกิจ 

ประเทศ              

ที�จดทะเบียน 

ประเภท

หลักทรัพย์

ที�ลงทุน สกุลเงิน 

31   

ธันวาคม

2560 

31   

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31 

ธันวาคม

2559 

31  

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 

บริษัทร่วม           

SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 

กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 115,317 111,582 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         115,317 111,582 

การร่วมค้า           

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

บริษัท

หลักทรัพย์ 

ไทย ตราสารทุน บาท 802,222 722,222 20.51 45.00 110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า        225,670 360,291 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ทุนที�ออกและช� าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีราคาทุน 

ชื�อบริษัท 

ประเภท

ธุรกิจ 

ประเทศ              

ที�จดทะเบียน 

ประเภท

หลักทรัพย์

ที�ลงทุน สกุลเงิน 

31  

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31 

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

   

  (พันหน่วย) 

(พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) 

(พัน

บาท) 

บริษัทย่อย           

บริษัท หลักทรัพย์ที�ปรึกษา         

การลงทุน เอฟเอสเอส 

อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด  

ที�ปรึกษา     

การลงทุน 

ไทย ตราสารทุน บาท 8,000 8,000 96.25 96.25 7,700 7,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย         7,700 7,700 

บริษัทร่วม           

SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 

กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 105,462 105,462 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         105,462 105,462 

การร่วมค้า           

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

บริษัท

หลักทรัพย์ 

ไทย ตราสารทุน บาท 802,222 722,222 20.51 45.00 164,555 325,000 

หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า         (46,914) - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         117,641 325,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า        230,803 438,162 

(ก) เมื�อวันที� 31 พฤษภาคม 2560 บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ซึ�งเป�นเงินลงทุนในการร่วมค้า 

ได้เพิ�มทุนหุ้นสามัญจํานวน 800,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 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

เกิดผลกําไรทางบัญชีจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ที�สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเดิม

เป�นจํานวนเงิน 9.87 ล้านบาท แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

(ข) ต่อมาในวันที� 26 มิถุนายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯขายเงินลงทุนในบริษัท 

หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯและ

คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื�อเงินลงทุนในวันที� 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื�อขายหุ้นจํานวน 3,249,998 

หุ้น (คิดเป�นร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั�งหมดของบริษัทดังกล่าว) โดยขายในรอบแรกจํานวน 1,604,444 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท รับช� าระค่าหุ้น วันที� 15 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื�อนําเงินที�ได้รับมาใช้เป�นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสําหรับส่วนที�เหลือ บริษัทฯมีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื�อ

ดังกล่าวในราคาและเงื�อนไขที�ตกลงไว้ในสัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที� 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลง

ร่วมกันเป�นอย่างอื�นโดยทั�งสองฝ่าย  

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 59 

      
    

     

บริษัทฯได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนอันอาจจะเกิดขึ�นจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวผ่านการรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 93 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจํานวน 0.6 ล้านบาทในงบ

การเงินรวมในไตรมาสที�สองของปีปัจจุบันและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและรับรู้เป�นขาดทุน

จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าเฉพาะส่วนที�ขายออกไปในไตรมาสที�สามจํานวน 46 ล้านบาท 

โดยสรุปบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 46 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่า

ของ เงินลง ทุนส่วนที� เหลือ จํานวน 47 ล้ านบาท ในงบการ เงิน เฉพาะกิ จการสํ าห รับ ปีสิ�นสุ ดวัน ที�                  

31 ธันวาคม 2560 

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบง่กําไร (ขาดทุน) 

จาก         เงินลงทุนใน

บริษัทร่วม                    

และการร่วมค้า 

ส่วนแบง่กําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทนุใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินปันผลที�บริษัทฯรับใน 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                    

31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                     

31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                    

31 ธันวาคม 

ชื�อบริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัทร่วม       

SBI Royal Securities Plc. 11,568 11,951 (6,267) (13) - - 

การร่วมค้า       

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด (33,822) (46,387) 468 - - - 

รวม (22,254) (34,436) (5,799) (13) - - 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศยัข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วม

ค้า ซึ�งยังไม่มีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบ

การเงินสําหรับปี 2559 ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้าดังกล่าวแล้ว ซึ�งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป�นสาระสําคัญกับข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของ

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีดังกล่าว 
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บริษัทฯได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนอันอาจจะเกิดขึ�นจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวผ่านการรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 93 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจํานวน 0.6 ล้านบาทในงบ

การเงินรวมในไตรมาสที�สองของปีปัจจุบันและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและรับรู้เป�นขาดทุน

จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าเฉพาะส่วนที�ขายออกไปในไตรมาสที�สามจํานวน 46 ล้านบาท 

โดยสรุปบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 46 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่า

ของ เงินลง ทุนส่วนที� เหลือ จํานวน 47 ล้ านบาท ในงบการ เงิน เฉพาะกิ จการสํ าห รับ ปีสิ�นสุ ดวัน ที�                  

31 ธันวาคม 2560 

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทรว่มและการร่วมค้า 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบง่กําไร (ขาดทุน) 

จาก         เงินลงทุนใน

บริษัทร่วม                    

และการร่วมค้า 

ส่วนแบง่กําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทนุใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินปันผลที�บริษัทฯรับใน 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                    

31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                     

31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                    

31 ธันวาคม 

ชื�อบริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัทร่วม       

SBI Royal Securities Plc. 11,568 11,951 (6,267) (13) - - 

การร่วมค้า       

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด (33,822) (46,387) 468 - - - 

รวม (22,254) (34,436) (5,799) (13) - - 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศยัข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วม

ค้า ซึ�งยังไม่มีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบ

การเงินสําหรับปี 2559 ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้าดังกล่าวแล้ว ซึ�งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป�นสาระสําคัญกับข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของ

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีดังกล่าว 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที�มีสาระสําคัญ 

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 บริษัทร่วม การร่วมค้า 

 

SBI Royal Securities Plc. 

บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

 31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 403 380 248 132 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 24 26 460 324 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34 38 283 368 

หนี�สินหมุนเวียน (16) (17) (454) (272) 

สินทรัพย์สุทธ ิ 445 427 537 552 

สัดสว่นเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.01% 20.01% 20.51% 45.00% 

ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ                  

ที�ลงทุน 89 85 110 248 

ค่าความนิยม 25 25 - - 

รวมมูลค่าเงินลงทุน 114 110 110 248 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า (ตามวิธีส่วนได้เสยี) 115 111 110 248 

สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 บริษัทร่วม การร่วมค้า 

 

SBI Royal Securities Plc. 

บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

รายได้ 78 81 81 52 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 58 60 (94) (102) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - - 1 - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 58 60 (93) (102) 
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12. อุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์ เครื�องตกแต่ง  อุปกรณ์  

 สํานักงาน และติดตั �ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั �ง รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2559 238,043,654 199,485,040 14,580,804 938,300 453,047,798 

ซื�อเพิ�ม 4,953,471 3,142,507 - 4,881,173 12,977,151 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (1,836,361) (18,271,050) - - (20,107,411) 

โอนเข้า (ออก) 2,483,621 2,056,821 - (4,540,442) - 

31 ธันวาคม 2559 243,644,385 186,413,318 14,580,804 1,279,031 445,917,538 

ซื�อเพิ�ม 46,787,984 2,200,892 - 10,946,213 59,935,089 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,323,865) (3,037,695) (2,151,000) (154,080) (8,666,640) 

โอนเข้า (ออก) 8,956,800 2,352,697 - (11,309,497) - 

31 ธันวาคม 2560 296,065,304 187,929,212 12,429,804 761,667 497,185,987 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2559 203,602,012 169,384,628 8,595,863 - 381,582,503 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 18,197,685 14,969,654 1,749,000 - 34,916,339 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (589,941) (15,477,039) - - (16,066,980) 

31 ธันวาคม 2559 221,209,756 168,877,243 10,344,863 - 400,431,862 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 23,125,862 8,474,770 1,749,000 - 33,349,632 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,185,241) (2,996,994) (2,150,998) - (8,333,233) 

โอนเข้า (ออก) 23,999 (23,999) - - - 

31 ธันวาคม 2560 241,174,376 174,331,020 9,942,865 - 425,448,261 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2559 22,434,629 17,536,075 4,235,941 1,279,031 45,485,676 

31 ธันวาคม 2560 54,890,928 13,598,192 2,486,939 761,667 71,737,726 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ �นสุดวันที�       

31 ธันวาคม 2559     34,916,339 

31 ธันวาคม 2560     33,349,632 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 350 

ล้านบาท และ 328 ล้านบาท ตามลําดับ     

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะของบริษัทฯซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 4 ล้านบาท และ           

4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งเป�นยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 
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12. อุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์ เครื�องตกแต่ง  อุปกรณ์  

 สํานักงาน และติดตั �ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั �ง รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2559 238,043,654 199,485,040 14,580,804 938,300 453,047,798 

ซื�อเพิ�ม 4,953,471 3,142,507 - 4,881,173 12,977,151 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (1,836,361) (18,271,050) - - (20,107,411) 

โอนเข้า (ออก) 2,483,621 2,056,821 - (4,540,442) - 

31 ธันวาคม 2559 243,644,385 186,413,318 14,580,804 1,279,031 445,917,538 

ซื�อเพิ�ม 46,787,984 2,200,892 - 10,946,213 59,935,089 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,323,865) (3,037,695) (2,151,000) (154,080) (8,666,640) 

โอนเข้า (ออก) 8,956,800 2,352,697 - (11,309,497) - 

31 ธันวาคม 2560 296,065,304 187,929,212 12,429,804 761,667 497,185,987 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2559 203,602,012 169,384,628 8,595,863 - 381,582,503 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 18,197,685 14,969,654 1,749,000 - 34,916,339 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (589,941) (15,477,039) - - (16,066,980) 

31 ธันวาคม 2559 221,209,756 168,877,243 10,344,863 - 400,431,862 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 23,125,862 8,474,770 1,749,000 - 33,349,632 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,185,241) (2,996,994) (2,150,998) - (8,333,233) 

โอนเข้า (ออก) 23,999 (23,999) - - - 

31 ธันวาคม 2560 241,174,376 174,331,020 9,942,865 - 425,448,261 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2559 22,434,629 17,536,075 4,235,941 1,279,031 45,485,676 

31 ธันวาคม 2560 54,890,928 13,598,192 2,486,939 761,667 71,737,726 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ �นสุดวันที�       

31 ธันวาคม 2559     34,916,339 

31 ธันวาคม 2560     33,349,632 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 350 

ล้านบาท และ 328 ล้านบาท ตามลําดับ     

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะของบริษัทฯซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 4 ล้านบาท และ           

4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งเป�นยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ค่าสมาชิก 

ค่าซื�อส่วน

งานนายหน้า

ลูกค้า โปรแกรม สิทธิในการใช้ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

 

ตลาด

อนุพันธ์ รายย่อย คอมพิวเตอร์ 

ระบบ ระหว่าง

พัฒนา รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2559 5,000,000 6,384,000 119,657,163 - 8,315,980 139,357,143 

ซื�อเพิ�ม - - 3,458,872 - 3,892,597 7,351,469 

ตัดจําหน่าย - - (22,313) - - (22,313) 

โอนเข้า (ออก) - - 3,559,371 - (3,559,371) - 

31 ธันวาคม 2559 5,000,000 6,384,000 126,653,093 - 8,649,206 146,686,299 

ซื�อเพิ�ม - - 181,824,337 7,331,640 47,548,875 236,704,852 

ตัดจําหน่าย - - (10,678,727) - (3,634,141) (14,312,868) 

โอนเข้า (ออก) - - 44,477,459 - (44,477,459) - 

31 ธันวาคม 2560 5,000,000 6,384,000 342,276,162 7,331,640 8,086,481 369,078,283 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

1 มกราคม 2559 3,913,752 6,384,000 90,560,786 - - 100,858,538 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 499,726 - 10,533,526 - - 11,033,252 

ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัด

จําหน่าย - - (22,312) 
- 

- (22,312) 

31 ธันวาคม 2559 4,413,478 6,384,000 101,072,000 - - 111,869,478 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 499,726 - 11,400,484 220,954 - 12,121,164 

ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัด

จําหน่าย - - (7,992,282) 

- 

- (7,992,282) 

โอนเข้า (ออก) - - - - - - 

31 ธันวาคม 2560 4,913,204 6,384,000 104,480,202 220,954 - 115,998,360 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2559 586,522 - 25,581,093 - 8,649,206 34,816,821 

31 ธันวาคม 2560 86,796 - 237,795,960 7,110,686 8,086,481 253,079,923 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2559      11,033,252 

31 ธันวาคม 2560      12,121,164 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยัง

ใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน 77 ล้านบาท และ     82 ล้าน

บาท ตามลําดับ  
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และภาษีเงินได้  

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที�เกิดจากรายการผลแตกต่าง

ชั�วคราวดังต่อไปนี� 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปลี�ยนแปลงภาษีเงินได้                   

รอตัดบัญชีที�แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกิดจาก:     

ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนทั�วไป 3,590,493 3,422,075 168,418 - 

ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม 9,023,337 (1,223,988) 10,247,325 (2,386,841) 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 11,939,051 10,586,519 1,352,532 1,421,508 

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (5,325,854) (1,072,939) (4,252,915) (177,978) 

อื�น ๆ 4,475,282 4,405,914 69,368 581,932 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  23,702,309 16,117,581 7,584,728 (561,379) 

รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได:้     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   5,607,424 (564,647) 

- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   1,977,304 3,268 

รวม   7,584,728 (561,379) 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และภาษีเงินได้  

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที�เกิดจากรายการผลแตกต่าง

ชั�วคราวดังต่อไปนี� 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปลี�ยนแปลงภาษีเงินได้                   

รอตัดบัญชีที�แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีที�เกิดจาก:     

ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนทั�วไป 3,590,493 3,422,075 168,418 - 

ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม 9,023,337 (1,223,988) 10,247,325 (2,386,841) 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 11,939,051 10,586,519 1,352,532 1,421,508 

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (5,325,854) (1,072,939) (4,252,915) (177,978) 

อื�น ๆ 4,475,282 4,405,914 69,368 581,932 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  23,702,309 16,117,581 7,584,728 (561,379) 

รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได:้     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   5,607,424 (564,647) 

- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   1,977,304 3,268 

รวม   7,584,728 (561,379) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปลี�ยนแปลงภาษีเงินได้                   

รอตัดบัญชีที�แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีที�เกิดจาก:     

ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุน 12,973,442 3,422,075 9,551,367 - 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 11,475,171 10,344,011 1,131,160 1,344,278 

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (5,325,854) (1,072,939) (4,252,915) (177,978) 

อื�น ๆ 4,475,282 4,405,914 69,368 581,932 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  23,598,041 17,099,061 6,498,980 1,748,232 

รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได:้     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   6,095,670 1,748,232 

- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   403,310 - 

รวม   6,498,980 1,748,232 

14.2 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี� 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี (36,617,248) (75,757,571) (34,170,003) (75,229,928) 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั�วคราว 5,607,424 (564,647) 6,095,670 1,748,232 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (31,009,824) (76,322,218) (28,074,333) (73,481,696) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี� 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 208,264,934 307,665,529 117,022,800 340,984,923 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (41,652,987) (61,533,106) (23,404,560) (68,196,985) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือเป�นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ทางภาษี (4,679,624) (6,193,675) (4,669,773) (5,966,655) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 15,322,787 (9,277,381) - - 

อื�นๆ - 681,944 - 681,944 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (31,009,824) (76,322,218) (28,074,333) (73,481,696) 

15. สินทรัพย์อื�น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

ดอกเบี�ยค้างรับ 10,540,024 14,402,290 10,540,024 14,402,290 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 33,793,307 22,427,933 33,532,830 22,175,046 

เงินมัดจํา 21,567,676 19,578,671 21,567,676 19,578,671 

เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ

ช� าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 75,955,970 68,749,342 75,955,970 68,749,342 

เงินประกันหลักทรัพย์เพื�อความมั�นคง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ 31,280,815 2,663,857 31,280,815 2,663,587 

เงินทดรองจ่าย  3,315,493 3,717,738 3,315,493 3,717,738 

เงินปันผลค้างรับ 1,128,321 - 1,128,321 - 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - 4,271,993 4,268,455 

อื�น ๆ 8,799,258 7,027,702 7,943,950 4,932,348 

รวม 191,380,864 143,567,533 194,537,072 145,487,477 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ/ค่าเผื�อการด้อยค่า (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) 

สินทรัพย์อื�น  188,524,511 140,711,180 191,680,719 142,631,124 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี� 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 208,264,934 307,665,529 117,022,800 340,984,923 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (41,652,987) (61,533,106) (23,404,560) (68,196,985) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือเป�นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ทางภาษี (4,679,624) (6,193,675) (4,669,773) (5,966,655) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 15,322,787 (9,277,381) - - 

อื�นๆ - 681,944 - 681,944 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (31,009,824) (76,322,218) (28,074,333) (73,481,696) 

15. สินทรัพย์อื�น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

ดอกเบี�ยค้างรับ 10,540,024 14,402,290 10,540,024 14,402,290 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 33,793,307 22,427,933 33,532,830 22,175,046 

เงินมัดจํา 21,567,676 19,578,671 21,567,676 19,578,671 

เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ

ช� าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 75,955,970 68,749,342 75,955,970 68,749,342 

เงินประกันหลักทรัพย์เพื�อความมั�นคง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ 31,280,815 2,663,857 31,280,815 2,663,587 

เงินทดรองจ่าย  3,315,493 3,717,738 3,315,493 3,717,738 

เงินปันผลค้างรับ 1,128,321 - 1,128,321 - 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - 4,271,993 4,268,455 

อื�น ๆ 8,799,258 7,027,702 7,943,950 4,932,348 

รวม 191,380,864 143,567,533 194,537,072 145,487,477 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ/ค่าเผื�อการด้อยค่า (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) 

สินทรัพย์อื�น  188,524,511 140,711,180 191,680,719 142,631,124 



66            รายงานประจําป 2560 

16. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี�ย ระยะเวลาคงเหลือของหนี�  

 ต่อปี ที�จะครบกําหนดช� าระ  

 (ร้อยละ) เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี รวม 

สถาบันการเงิน     

ตั�วสัญญาใช้เงิน 1.95 - 2.20 200,000,000 - 200,000,000 

รวม  200,000,000 - 200,000,000 

 

17. เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชี 908,640,841 1,469,766,696 

เจ้าหนี�บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1,089,142 7,128,309 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 909,729,983 1,476,895,005 

18. เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย ์   

เจ้าหนี�ซื�อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 1,551,718,050 2,079,881,925 

เจ้าหนี�ทรัพย์สินวางประกัน 9,557,050 15,624,093 

เจ้าหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 9,586,850 16,182,700 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย ์ 1,570,861,950 2,111,688,718 

เจ้าหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   

เจ้าหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 2,834,240 2,403,119 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,573,696,190 2,114,091,837 
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19. ตราสารหนี�ที�ออก 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

อัตรา

ดอกเบี�ย/ ระยะเวลาคงเหลือของหนี�  

 ส่วนลด ต่อปี ที�จะครบกําหนดช� าระ  

 (ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารหนี�ที�ออก      

ตั�วแลกเงิน                                             

(มูลค่าหน้าตั�ว 160 ล้านบาท 

และไม่มีดอกเบี�ยหน้าตั�ว) 1.80 - 2.20 158,856,887 - - 158,856,887 

รวม  158,856,887 - - 158,856,887 

20. ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 

 จํานวนเงินประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี�  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

 2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 54,376,477 47,268,934 51,720,055 44,998,665 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,250,360 5,881,790 5,856,649 5,563,744 

ต้นทุนดอกเบี�ย 1,419,827 1,225,753 1,327,997 1,157,646 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซึ�งคํานวณ 

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:     

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ           

ด้านประชากรศาตร์  2,637,866 - 2,016,552 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ            

ทางการเงิน  - - - - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (3,545,400) - (3,545,400) - 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 61,139,130 54,376,477 57,375,853 51,720,055 
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19. ตราสารหนี�ที�ออก 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

อัตรา

ดอกเบี�ย/ ระยะเวลาคงเหลือของหนี�  

 ส่วนลด ต่อปี ที�จะครบกําหนดช� าระ  

 (ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารหนี�ที�ออก      

ตั�วแลกเงิน                                             

(มูลค่าหน้าตั�ว 160 ล้านบาท 

และไม่มีดอกเบี�ยหน้าตั�ว) 1.80 - 2.20 158,856,887 - - 158,856,887 

รวม  158,856,887 - - 158,856,887 

20. ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 

 จํานวนเงินประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี�  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

 2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 54,376,477 47,268,934 51,720,055 44,998,665 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,250,360 5,881,790 5,856,649 5,563,744 

ต้นทุนดอกเบี�ย 1,419,827 1,225,753 1,327,997 1,157,646 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซึ�งคํานวณ 

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:     

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ           

ด้านประชากรศาตร์  2,637,866 - 2,016,552 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ            

ทางการเงิน  - - - - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (3,545,400) - (3,545,400) - 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 61,139,130 54,376,477 57,375,853 51,720,055 
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ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที�รวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี� 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,250,360 5,881,790 5,856,649 5,563,744 

ต้นทุนดอกเบี�ย 1,419,827 1,225,753 1,327,997 1,157,646 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน 7,670,187 7,107,543 7,184,646 6,721,390 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช� าระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป�นจํานวนประมาณ 13 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 

จํานวน 13 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ)  

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการจ่ายช� าระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 10 ปี และ 10 ปี ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 10 ปี และ 10 ปี 

ตามลําดับ) 

ข้อสมมติที�สําคัญในการประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี� 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

อัตราคิดลด 2.9 3.0 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  1.2 - 6.0 2.2 - 7.0 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ (ประมาณการ

หนี�สินผลประโยชน์พนักงาน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี� 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน 

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.1 1.0 (3.7) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.9) 20.0 7.4 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน            

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (3.0) 1.0 3.4 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.4 1.0 (3.9) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.7) 20.0 8.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน               

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.2 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.3) 20.0 6.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน           

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.1 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.0 1.0 (3.7) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.2) 20.0 7.9 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน            

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (3.0) 1.0 3.4 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.4 1.0 (3.9) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.7) 20.0 8.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน               

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.2 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.3) 20.0 6.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน           

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.1 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.0 1.0 (3.7) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.2) 20.0 7.9 
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21. เจ้าหนี�อื�น  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าหนี�อื�น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 1,353,551 1,353,551 

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 85,612 281,693 

รวมเจ้าหนี�อื�น 1,439,163 1,635,244 

 เจ้าหนี�อื�น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป�นเจ้าหนี�จากการรับช� าระหนี�จากลูกหนี�ตาม

สัญญา Loan Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกล่าว  

22. หนี�สินอื�น  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 321,406,611 278,601,970 321,117,033 278,349,667 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 8,164,884 11,127,659 7,687,205 10,687,233 

ภาษีมูลค่าเพิ�มค้างจ่าย 6,170,269 7,066,777 6,144,272 6,816,673 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 649,548 1,711,971 649,548 1,711,971 

เงินประกันพนักงาน 3,112,366 3,412,366 3,112,366 3,412,366 

อื�น ๆ 14,344,956 11,896,703 14,344,956 11,896,703 

รวมหนี�สินอื�น 353,848,634 313,817,446 353,055,380 312,874,613 

22.1 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 

2560 31 ธันวาคม 2559 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 669,865 1,818,205 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (20,317) (106,234) 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ 649,548 1,711,971 

หัก: ส่วนที�ถึงกําหนดช� าระภายในหนึ�งปี (649,548) (1,062,423) 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากสว่นที�ถงึกําหนดช� าระภายใน

หนึ�งปี - 649,548 

 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินเพื�อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการช� าระ            

ค่าเช่าเป�นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี   
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บริษัทฯมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี� 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

669,865 - 669,865 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (20,317) - (20,317) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 649,548 - 649,548 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

1,148,340 669,865 1,818,205 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (85,917) (20,317) (106,234) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 1,062,423 649,548 1,711,971 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป�นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

24. รายได้ค่านายหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์ 1,093,713,179 1,355,023,055 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์ 73,606,122 81,000,051 

ค่านายหน้าอื�น 1,760,000 - 

รวม 1,169,079,301 1,436,023,106 
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บริษัทฯมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี� 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

669,865 - 669,865 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (20,317) - (20,317) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 649,548 - 649,548 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

1,148,340 669,865 1,818,205 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (85,917) (20,317) (106,234) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 1,062,423 649,548 1,711,971 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป�นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

24. รายได้ค่านายหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์ 1,093,713,179 1,355,023,055 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์ 73,606,122 81,000,051 

ค่านายหน้าอื�น 1,760,000 - 

รวม 1,169,079,301 1,436,023,106 
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25. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย ์ 72,672,902 80,395,767 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 20,140,000 9,259,000 

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์ 893,572 2,629,696 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 45,700,000 28,000,000 

ค่าธรรมเนียมขายและรับซื�อคืน 8,298,180 7,379,511 

อื�น ๆ 868,857 621,894 

รวม 148,573,511 128,285,868 

26. กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไรจากเงินลงทุน 95,796,033 131,050,856 

กําไรจากตราสารอนุพันธ์ 97,410,351 42,200,345 

รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล 57,626,636 55,598,210 

รวม 250,833,020 228,849,411 

27. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของแต่ละ

บริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป�นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

นี�บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที�ออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท

ฯและบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป�นค่าใช้จ่ายดังนี� 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 27,078,665 26,078,778 24,447,749 23,431,362 
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28. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนที�เป�นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างปี  

29. เงินปันผล 
    

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจําปี 2558 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อ   

  วันที� 27 เมษายน 2559 76 0.13 

เงินปันผลประจําปี 2559 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อ   

  วันที� 25 เมษายน 2560 76 0.13 

30. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

30.1 ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ชื�อ ความสัมพันธ์ 

บริษัท หลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล 

จํากัด  

เป�นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป�นบริษัทร่วม 

บริษัท หลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด เป�นการร่วมค้า  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จํากัด มีกรรมการร่วมกันและเป�นบริษัทย่อยของ                   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท ทรูวิชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
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28. กําไรต่อหุ้น 
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เบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างปี  
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เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย 
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30. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

30.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชื�อ ความสัมพันธ์ 

บริษัท หลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล 

จํากัด  

เป�นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป�นบริษัทร่วม 

บริษัท หลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด เป�นการร่วมค้า  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จํากัด มีกรรมการร่วมกันและเป�นบริษัทย่อยของ                   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท ทรูวิชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
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30.2 รายการธุรกิจที�สําคัญระหว่างปี 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป�นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการ

เหล่านั�น ซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี� 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับปีสิ�นสุด                         

วันที� 31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุด                         

วันที� 31 ธันวาคม  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย                         

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายได้อื�น - - 3,600 3,600 อัตราตามสัญญา 

ค่าใช้จ่ายอื�น - - 48,000 45,600 อัตราตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกิจการที�

เกี�ยวข้องกัน 

     

การร่วมค้า      

   สิทธิในการใช้ระบบ 7,332 - 7,332 - อัตราตามสัญญา 

กรรมการและผู้บริหาร      

   รายได้ค่านายหน้า 154 632 154 632 ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทั�วไป 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่      

   รายได้ค่านายหน้า 399 117 399 117 ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทั�วไป 

   ดอกเบี�ยรับ 13,359 6,773 13,359 6,773 ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทั�วไป 

รายได้อื�น - 105 - 105 อัตราตามสัญญา 

   ค่าใช้จ่ายอื�น - 400 - 400 อัตราตามสัญญา/                                              

อัตราที�ตกลงร่วมกัน 

บริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน      

   รายได้อื�น 8,202 10,820 8,202 10,820 อัตราตามสัญญา 

   ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 731 5,333 731 5,333 ตามอัตราที�ตกลงร่วมกัน 

 

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 75 

      
    

     

30.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีรายละเอียดดังนี� 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

เงินวางประกันเพื�อการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 612 607 612 607 

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 1,920 1,630 1,920 1,630 

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินเพื�อลูกค้าและพนักงาน     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 970,000 870,000 970,000 870,000 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน     

   พนักงานชั�นบริหาร 103 506 103 506 

ลูกหนี�อื�น     

   บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 

- - 4,272 4,268 

ดอกเบี�ยค้างรับ     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 2,601 4,436 2,601 4,436 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   กรรมการและผู้บริหาร 404 171 404 171 

รายได้รับล่วงหน้า     

   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 50 - 50 - 

ตราสารหนี�ที�ออก     

   กรรมการและผู้บริหาร 20,000 - 20,000 - 
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30.4 รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน 

 ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกันมีการ

เคลื�อนไหวดังต่อไปนี� 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที� ในระหว่างปี ณ วันที� 

 1 มกราคม 

2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน     

 พนักงานชั �นบริหาร 506 - 403 103 

ตราสารหนี�ที�ออก     

   กรรมการและผู้บริการ - 20,000 - 20,000 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที� ในระหว่างปี ณ วันที� 

 1 มกราคม 

2559 เพิ�มขึ�น ลดลง 

31 ธันวาคม 

2559 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน     

 พนักงานชั �นบริหาร 108 800 402 506 

30.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�

ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสําคัญ ดังต่อไปนี� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั �น 163 174 154 165 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 11 9 10 8 

รวม 174 183 164 173 
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31. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

31.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่าพื�นที�ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ�ง

อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื�น ๆ ซึ�งอายุของสัญญามีระยะเวลา

โดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ �นภายใต้

สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 88 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 87 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

31.2 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากคดีความ 

เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ 

จํากัด (มหาชน) ซึ�งเดิมเป�นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ตกลงที�จะรับประกันความเสียหายต่อผู้ซื�อจากคดีความที�คง

ค้างอยู่ของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) บริษัทฯยังคงมีภาระผูกพันต่อค่าเสียหายอันอาจ

เกิดขึ�นจากคดีความที�มีต่อบริษัทดังกล่าว ดังต่อไปนี�  

(ก) คดีฟ้องร้องกับอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน)  

เมื�อวันที� 5 ตุลาคม 2555 อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้

ดําเนินการยื�นฟ้องบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) ในคดีแรงงานเพื�อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป�นธรรม โดยทุนทรัพย์ที�ฟ้องมีจํานวน

ประมาณ 52 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดี

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิยื�น

อุทธรณ์ ซึ�งศาลแรงงานกลางมีคําสั�งไม่รับคําร้องอุทธรณ์คดีดังกล่าว ต่อมาเมื�อวันที� 10 เมษายน 2556 

อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นคําร้องอุทธรณ์คําสั�งไม่รับ

อุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสั�งให้ส่งสํานวนให้ศาลฎีกา โดยเมื�อวันที� 15 สงิหาคม 

2559 ศาสฎีกามีคําสั�งยกคําร้องอุทธรณ์ของอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด 

(มหาชน) ดังกล่าว ทําให้คดีได้สิ �นสุดลงเป�นผลให้บริษัทฯไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว  
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31. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

31.1 ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่าพื�นที�ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ�ง

อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื�น ๆ ซึ�งอายุของสัญญามีระยะเวลา

โดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ �นภายใต้

สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 88 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 87 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

31.2 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากคดีความ 

เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ 

จํากัด (มหาชน) ซึ�งเดิมเป�นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ตกลงที�จะรับประกันความเสียหายต่อผู้ซื�อจากคดีความที�คง

ค้างอยู่ของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) บริษัทฯยังคงมีภาระผูกพันต่อค่าเสียหายอันอาจ

เกิดขึ�นจากคดีความที�มีต่อบริษัทดังกล่าว ดังต่อไปนี�  

(ก) คดีฟ้องร้องกับอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน)  

เมื�อวันที� 5 ตุลาคม 2555 อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้

ดําเนินการยื�นฟ้องบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) ในคดีแรงงานเพื�อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป�นธรรม โดยทุนทรัพย์ที�ฟ้องมีจํานวน

ประมาณ 52 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดี

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิยื�น

อุทธรณ์ ซึ�งศาลแรงงานกลางมีคําสั�งไม่รับคําร้องอุทธรณ์คดีดังกล่าว ต่อมาเมื�อวันที� 10 เมษายน 2556 

อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นคําร้องอุทธรณ์คําสั�งไม่รับ

อุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสั�งให้ส่งสํานวนให้ศาลฎีกา โดยเมื�อวันที� 15 สงิหาคม 

2559 ศาสฎีกามีคําสั�งยกคําร้องอุทธรณ์ของอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด 

(มหาชน) ดังกล่าว ทําให้คดีได้สิ �นสุดลงเป�นผลให้บริษัทฯไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว  
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(ข) คดีฟ้องร้องกับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย ์แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ถูกลูกค้ารายหนึ�งฟ้องร้องให้

ชด ใ ช้ ค่า เสียหายจํานวนเงินประมาณ 1.2 ล้ านบาท ใน ข้อหาละ เ มิดผิดสัญญา และ เ มื�อวัน ที�                     

30 พฤษภาคม 2555 ศาลชั �นต้นมีคําพิพากษาว่าบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ไม่ได้

กระทําการละเมิดและผิดสัญญา แต่ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเป�นจํานวน 0.2 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี�ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2552 เป� นต้นไป ต่อมาวันที�                      

15 สิงหาคม 2555 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาล

ชั �นต้น และในวันที� 24 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั �นต้น และเมื�อวันที�                  

26 กรกฎาคม 2560 ศาลฎีกามีคําสั�งไม่อนุญาตให้โจทก์ยื�นฎีกา คดีจึงถึงที�สุดตามที�ศาลอุทธรณ์

พิพากษา 

บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ�นจากคดีความที�เกี�ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์       แอพ

เพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) เนื�องจากคดีความทั�งหมดถึงที�สุด ดังนั�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯจึงไม่ได้

ตั �งสํารองประมาณการหนี�สินในส่วนของคดีความข้างต้น 

32. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

 เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป�นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ �น 3 ส่วนงาน ดังนี� 

- ส่วนงานนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เป�นส่วนงานที�เป�นนายหน้าในการซื�อขาย

หลักทรัพย์ นายหน้าในการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป�นส่วนงานให้บริการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป�นที�ปรึกษาการลงทุน และ

ธุรกรรมที�ปรึกษาทางการเงิน 

- ส่วนค้าหลักทรัพย์ เป�นส่วนงานที�ดูแลการลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป�นส่วนงานที�รายงาน 

 ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื�อวัตถุประสงค์ในการ

ตัดสิ น ใ จ เกี� ย วกับการ จัดสรรท รัพยากรแล ะการปร ะ เ มินผลการปฏิ บั ติ งาน บ ริ ษัทฯประ เ มินผล                 

การปฏิบัติงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ�งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับ

ที�ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  
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 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 

ส่วนงานนายหน้า 

ซื�อขายหลักทรัพย์และ

สัญญาซื�อขาย ส่วนงาน                

                                       

การตัดรายการ 

บัญชี     

 ล่วงหน้า วานิชธนกิจ ส่วนค้าหลักทรัพย์               ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากภายนอก 1,447 1,628 93 86 90 104 (48) (46) 1,582 1,772 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน           

    ตามส่วนงาน 353 451 78 50 23 17 (48) (46) 406 472 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน:           

     ดอกเบี�ยรับและเงินปันผล         48 50 

     รายได้อื�น         25 33 

     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         (271) (247) 

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้         (31) (77) 

กําไรสําหรับปีส่วนที�เป�นของบริษัทฯ         177 231 

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี�  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

ส่วนงาน

นายหน้าซื�อ

ขาย

หลักทรัพย์

และสัญญาซื�อ

ขายล่วงหน้า 

ส่วนงาน                 

วาณิชธนกิจ 

ส่วนค้า

หลักทรัพย ์ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที�

ไม่ได้ปันส่วน รวม 

31 ธันวาคม 2560 4,130 - - 4,130 1,823 5,953 

31 ธันวาคม 2559 4,496 - 1 4,497 2,044 6,541 

 ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั�นรายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบ

การเงิน จึงถือเป�นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่า

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดต้ามงบการเงินรวม 
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 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 

ส่วนงานนายหน้า 

ซื�อขายหลักทรัพย์และ

สัญญาซื�อขาย ส่วนงาน                

                                       

การตัดรายการ 

บัญชี     

 ล่วงหน้า วานิชธนกิจ ส่วนค้าหลักทรัพย์               ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากภายนอก 1,447 1,628 93 86 90 104 (48) (46) 1,582 1,772 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน           

    ตามส่วนงาน 353 451 78 50 23 17 (48) (46) 406 472 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน:           

     ดอกเบี�ยรับและเงินปันผล         48 50 

     รายได้อื�น         25 33 

     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         (271) (247) 

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้         (31) (77) 

กําไรสําหรับปีส่วนที�เป�นของบริษัทฯ         177 231 

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี�  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

ส่วนงาน

นายหน้าซื�อ

ขาย

หลักทรัพย์

และสัญญาซื�อ

ขายล่วงหน้า 

ส่วนงาน                 

วาณิชธนกิจ 

ส่วนค้า

หลักทรัพย์ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที�

ไม่ได้ปันส่วน รวม 

31 ธันวาคม 2560 4,130 - - 4,130 1,823 5,953 

31 ธันวาคม 2559 4,496 - 1 4,497 2,044 6,541 

 ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั�นรายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบ

การเงิน จึงถือเป�นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่า

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดต้ามงบการเงินรวม 
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33. เครื�องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี�และเจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�และเจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี�ที�

ออกและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน

ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดังนี� 

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและ เงินลงทุนในตราสารหนี� 

เป�นต้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี�โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม และการ

ฝากและการลงทุนในตราสารหนี�ของสถาบันการเงินที�น่าเชื�อถือ ดังนั�น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับ

ความเสียหายที�เป�นสาระสําคัญจากความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ นอกจากนี�การให้สินเชื�อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัว 

เนื�องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย  

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เจ้าหนี�สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี�ที�ออก อย่างไรก็ตาม เนื�องจาก

สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี�ยคงที�ซึ�ง

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํ�า  
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวันที�ครบกําหนด หรือ

วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี�  
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 80 141 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวันที�ครบกําหนด หรือ

วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี�  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 80 141 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 510 - - - - 196 706 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 263 263 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์          

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,343 16 - - - 3,094 4,453 6.00 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 2 2 - - 

เงินลงทนุ - - - - - 519 519 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - - 2 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 1,477 1,477 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

   สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 16 - - - 2,098 2,114 0.80 3.25 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 36 36 - - 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 53 114 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 53 114 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 

 



84            รายงานประจําป 2560 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 510 - - - - 181 691 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 263 263 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,343 16 - - - 3,094 4,453 6.00 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 2 2 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 519 519 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - - 2 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ 

- - - - - 1,477 1,477 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

   สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 16 - - - 2,098 2,114 0.80 3.25 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 36 36 - - 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื�องมาจากที�บริษัทฯ

และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป�นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทัน

ต่อเวลาที�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องนําไปช� าระภาระผูกพันได้เมื�อครบกําหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี�ยวกับกระแส

เงินสด รวมทั�งจัดหาวงเงินสินเชื�อจากสถาบันการเงินเพื�อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาคงเหลือของเครื�องมือทางการเงินนับจากวันสิ �นรอบระยะเวลา

รายงาน มีดังนี� 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141 - - - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 150 - - - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 

เงินลงทุน  - - - 974 - 974 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200 - - - - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 89 - - - 89 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - - - 159 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 706 - - - - 706 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 263 - - - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 2 - - - 2 

เงินลงทุน  - - - 519 - 519 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - 2 

หนี�สินทางการเงิน       

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 1,477 - - - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 36 - - - 36 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาคงเหลือของเครื�องมือทางการเงินนับจากวันสิ �นรอบระยะเวลา

รายงาน มีดังนี� 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141 - - - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 150 - - - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 

เงินลงทุน  - - - 974 - 974 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200 - - - - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 89 - - - 89 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - - - 159 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 706 - - - - 706 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 263 - - - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 2 - - - 2 

เงินลงทุน  - - - 519 - 519 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - 2 

หนี�สินทางการเงิน       

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 1,477 - - - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 36 - - - 36 

 



86            รายงานประจําป 2560 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2560 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114 - - - - 114 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 150 - - - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 

เงินลงทุน - - - 974 - 974 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200 - - - - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 10 1,563 - - - 1,573 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 89 - - - 89 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - - - 159 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2559 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 691 - - - - 691 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 263 - - - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 2 - - - 2 

เงินลงทุน  - - - 519 - 519 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - 2 - - - 2 

หนี�สินทางการเงิน       

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 1,477 - - - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 36 - - - 36 

ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษัทฯมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องจากการเป�นนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์ที�              

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที�เป�นเงินตราต่างประเทศ  
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 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน

ที�เป�นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี� 

(หน่วย: ล้านหน่วย) 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี�สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

สกุลเงิน 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

ดองเวียดนาม 55,692 61,489 54,254 58,325 0.0014 0.0016 

เหรียญฮ่องกง 2.6 0.9 2.6 0.8 4.1803 4.6637 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 4.0 0.8 0.7 32.6809 36.0025 

กีบลาว 326.9 225.1 326.9 208.1 0.0039 0.0044 

เหรียญสิงคโปร์ 0.1 0.1 0.1 0.1 24.4503 24.8010 

เรียลกัมพูชา 228.7 285.4 220.4 437.7 0.0081 0.0089 

เยนญี�ปุ่น 0.1 0.3 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�ยงดา้นสภาวะตลาด 

 บริษัทฯมีความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดที�เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์

ซึ�งอาจจะมีผลทําให้มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดการความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้โดย

วิเคราะห์ความเสี�ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม 

และมีการควบคุมความเสี�ยงให้เป�นไปตามนโยบาย 
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 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน

ที�เป�นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี� 

(หน่วย: ล้านหน่วย) 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี�สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

สกุลเงิน 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดองเวียดนาม 55,692 61,489 54,254 58,325 0.0014 0.0016 

เหรียญฮ่องกง 2.6 0.9 2.6 0.8 4.1803 4.6637 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 4.0 0.8 0.7 32.6809 36.0025 

กีบลาว 326.9 225.1 326.9 208.1 0.0039 0.0044 

เหรียญสิงคโปร์ 0.1 0.1 0.1 0.1 24.4503 24.8010 

เรียลกัมพูชา 228.7 285.4 220.4 437.7 0.0081 0.0089 

เยนญี�ปุ่น 0.1 0.3 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�ยงดา้นสภาวะตลาด 

 บริษัทฯมีความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดที�เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์

ซึ�งอาจจะมีผลทําให้มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดการความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้โดย

วิเคราะห์ความเสี�ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม 

และมีการควบคุมความเสี�ยงให้เป�นไปตามนโยบาย 
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34. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั �นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1 - 1 

เงินลงทุนเพื�อค้า      

ตราสารทุน 970 - - 970 

หน่วยลงทุน - 151 - 151 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หนี�สินตราสารอนุพันธ์     

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1 - 1 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์ 87 - - 87 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 2 - 2 

เงินลงทุนเพื�อค้า      

ตราสารทุน 366 - - 366 

หน่วยลงทุน - 150 - 150 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม     

หนี�สินตราสารอนุพันธ์     

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 2 - 2 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์ 34 - - 34 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  141 - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 150 - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 3,925 - 3,925 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 2 2 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 1 1 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 910 - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 1,574 - 1,574 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - 159 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  705 - - 705 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  141 - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 150 - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 3,925 - 3,925 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 2 2 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 1 1 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 910 - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 1,574 - 1,574 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - 159 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  705 - - 705 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  114 - - 114 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 150 - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 3,925 - 3,925 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 2 2 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 1 1 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 910 - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 1,574 - 1,574 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - 159 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  691 - - 691 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี� 

(ก) สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั �นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการคิด

ดอกเบี�ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�สํานักหักบัญชี

และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนทั�วไป เจ้าหนี�สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี�สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที�

ไ ม่อยู่ ในความต้องการของตลาด คํานวณเทียบเคียงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหุ้นของบริษัทฯ                  

ที�ลงทุน ยกเว้น เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที� ไ ม่ ใ ช่หลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง                 

ประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  691 - - 691 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี� 

(ก) สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั �นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการคิด

ดอกเบี�ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�สํานักหักบัญชี

และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนทั�วไป เจ้าหนี�สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี�สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที�

ไ ม่อยู่ ในความต้องการของตลาด คํานวณเทียบเคียงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหุ้นของบริษัทฯ                  

ที�ลงทุน ยกเว้น เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที� ไ ม่ ใ ช่หลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง                 

ประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 
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(ค) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ คํานวณโดยใช้แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ�งข้อมูลที�

นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป�นข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ในตลาดที� เกี�ยวข้อง เช่น อัตรา

แลกเปลี�ยนทันที และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป�นต้น 

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตลาด

ปัจจุบันของเงินให้สินเชื�อประเภทเดียวกัน 

(จ) หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที�จ่ายดอกเบี�ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด แสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

35. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื�อง การดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป�นไปตาม

ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตรา 0.06 บาท ต่อหุ้น ทั�งนี�จะนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นที�จะมีขึ�นในวันที� 24 

เมษายน 2561 เพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ ์2561  
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ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับรายการระหว่างกันที�เกิดขึ�น  
ค่านายหน้ารับ 

บริษัทฯ ให้บริการการเป�นนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั�นตํ�าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป�นรายการที�สมเหตุสมผลและยุติธรรม 

การใช้บริการบอกรับเป�นสมาชิกสื�อสัญญานดาวเทียม 

บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป�นสมาชิกสื�อสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด ทั�งสําหรับภายใน

สํานักงานและให้บริการลูกค้าที�ซื�อขายหลักทรัพย์ โดยช� าระค่าบริการเป�นรายเดือน ซึ�งอัตราค่าบริการที�บริษัทฯ ช� าระให้แก่ 

บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด เป�นอัตราเดียวกับที� บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด คิดจากลูกค้ารายอื�น  คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที�เป�นธรรม 

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

โดยสําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตนั�น แบ่งออกเป�น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที�เกิดขึ�นเป�นปกติ

และต่อเนื�อง และรายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป�นครั�งคราว โดยขั�นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป�นดังนี� 

1. รายการที�เกิดขึ�นเป�นปกติและต่อเนื�อง 

เนื�องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป�นรายการที�จะยังคงเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคต

เนื�องจากเป�นรายการปกติธุรกิจ ดังนั�นบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการ

ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื�อนไขการดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้เป�นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และเป�นไป

ตามราคาที�ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณา

ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที�เกิดขึ�นทุกไตรมาส 

2. รายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป�นครั�งคราว 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของ

รายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช� านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�

เกิดขึ�น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ความช� านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน หรือสํานักงานกฎหมาย เป�นต้น ที�เป�นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งเป�นผู้ให้

ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที�มีความรู้

ความช� านาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตาม

กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อ 
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ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับรายการระหว่างกันที�เกดิขึ�น  
ค่านายหน้ารับ 

บริษัทฯ ให้บริการการเป�นนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั�นตํ�าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป�นรายการที�สมเหตุสมผลและยุติธรรม 

การใช้บริการบอกรับเป�นสมาชิกสื�อสัญญานดาวเทียม 

บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป�นสมาชิกสื�อสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด ทั�งสําหรับภายใน

สํานักงานและให้บริการลูกค้าที�ซื�อขายหลักทรัพย์ โดยช� าระค่าบริการเป�นรายเดือน ซึ�งอัตราค่าบริการที�บริษัทฯ ช� าระให้แก่ 

บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด เป�นอัตราเดยีวกับที� บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด คิดจากลูกค้ารายอื�น  คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที�เป�นธรรม 

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

โดยสําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตนั�น แบ่งออกเป�น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที�เกิดขึ�นเป�นปกติ

และต่อเนื�อง และรายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป�นครั�งคราว โดยขั�นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป�นดังนี� 

1. รายการที�เกิดขึ�นเป�นปกติและต่อเนื�อง 

เนื�องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป�นรายการที�จะยังคงเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคต

เนื�องจากเป�นรายการปกติธุรกิจ ดังนั�นบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการ

ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื�อนไขการดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้เป�นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และเป�นไป

ตามราคาที�ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณา

ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที�เกิดขึ�นทุกไตรมาส 

2. รายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป�นครั�งคราว 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของ

รายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช� านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�

เกิดขึ�น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ความช� านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน หรือสํานักงานกฎหมาย เป�นต้น ที�เป�นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งเป�นผู้ให้

ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที�มีความรู้

ความช� านาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตาม

กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อ 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสําคัญ 

 ณ สิ�นปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที�ระดับสูงสุดของปีที� 1,753.71 จุด เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.7 

จาก 1,542.94 จุด ณ สิ�นปี 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ�นปี 2560 ทําสถิติ

สูงสุดใหม่ที� 17.9 ล้านล้านบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 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 และตลาดฮ่องกงเป�นตลาดที�ให้

ผลตอบแทนสูงสุด การปรับตัวสูงขึ�นของ SET Index ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลลดลงมาอยู่ที�ร้อยละ 2.7 

จากปีก่อนหน้าที�ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที�ร้อยละ 3.04% ตรงกันข้ามกับดัชนี mai ที�ให้ผลตอบแทนเงินปันผลปี 2560 

อยู่ที�ร้อยละ 1.42 จาก 1.24 ในปีก่อนหน้าหลังดัชนี mai ชะลอตัวลง  

มูลค่าการซื�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

มูลค่าการซื�อขายต่อวัน เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 25.6 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเทศเป�นผู้ขายสุทธิที�ราว 2.6 

หมื�นล้านบาท เทียบกับเป�นผู้ซื�อสุทธิในปี 2559 ที�ราว 7.9 หมื�นล้านบาท ขณะที�นักลงทุนสถาบันเป�นผู้ขับเคลื�อนหลัก โดย

เป�นผู้ซื�อสุทธิในตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทในปี 2560 ขณะที�นักลงทุนบุคคลยังคงเป�นกลุ่มที�มีสัดส่วนการซื�อขายมาก

ที�สุดที�ร้อยละ 48  

ด้านการระดมทุนในปี 2560 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 39 บริษัท ขณะที�มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7 บริษัท ทําให้บริษัทจดทะเบียนมีจํานวน 688 บริษัท จากปี 2559 ที�มีบริษัทจดทะเบียนรวม 656 บริษัท  บริษัทจด

ทะเบียนใน SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 1.06 แสนล้านบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 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�นการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ในปี 2560 ตลาดซื�อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื�อขายเฉลี�ยต่อวัน 324,217 

สัญญา เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.7 จากปี 2559  

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื�อนไหวในกรอบแคบตลอดทั�งปี จนกระทั�งในช่วงไตร

มาสที� 4 ของปี การเมืองไทยมีความชดัเจนมากขึ�นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการกําหนดวันเลือกตั�งในปี

ถัดไป ทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สดใสมากขึ�น ขณะที�ภาวะเศรษฐกิจไทยเป�นไปได้ด้วยดี โดยได้รับแรง

ขับเคลื�อนจากภาคการท่องเที�ยวและส่งออกที�เติบโตเหนือความคาดหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานต่างๆ

ต่อเนื�อง ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตที�ดีขึ�นด้วย 
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2. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations) 
รายได ้

ในปี 2560 รายได้ของบริษัทฯ  ประกอบด้วย  รายได้ค่านายหน้า  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์ กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้อื�น ซึ�งรายได้หลักของ

บริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าคิดเป�นร้อยละ 70.63 ของรายได้รวม 

สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั�งสิ �น 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

หลักทรัพย์ที�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�นผลมาจากการการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที�ได้รับการตอบรับอย่าง

กว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด 

 

โครงสร้างรายได้รวมของบรษัิทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560 

 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้     

ค่านายหน้า  1,436.02 77.39 1,169.08 70.63 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 128.29 6.91 148.57 8.98 

ดอกเบี�ยเงินใหกู้้ยืมเพื�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 

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดสว่นเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.00 9.87 0.60 

รายได้อื�น 19.69 1.06 18.54 1.12 

รวมรายได ้ 1,855.67 100.00 1,655.17 100.00 
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2. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations) 
รายได ้

ในปี 2560 รายได้ของบริษัทฯ  ประกอบด้วย  รายได้ค่านายหน้า  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์ กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้อื�น ซึ�งรายได้หลักของ

บริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าคิดเป�นร้อยละ 70.63 ของรายได้รวม 

สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั�งสิ �น 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

หลักทรัพย์ที�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�นผลมาจากการการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที�ได้รับการตอบรับอย่าง

กว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด 

 

โครงสร้างรายได้รวมของบรษัิทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560 

 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้     

ค่านายหน้า  1,436.02 77.39 1,169.08 70.63 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 128.29 6.91 148.57 8.98 

ดอกเบี�ยเงินใหกู้้ยืมเพื�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 

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดสว่นเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.00 9.87 0.60 

รายได้อื�น 19.69 1.06 18.54 1.12 

รวมรายได ้ 1,855.67 100.00 1,655.17 100.00 
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รายไดค้่านายหน้า 

โครงสร้างรายได้ค่านายหน้าของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560 

ค่านายหน้า 
ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์ 1,355.02 94.36 1,093.71 93.55 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์ 81.00 5.64 73.61 6.30 

ค่านายหน้าอื�น - 0.00 1.76 0.15 

รวม 1,436.02 100.00 1,169.08 100.00 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า 1,169 ล้านบาท ลดลง 267 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ�งบริษัทฯ มีรายได้

ค่านายหน้า 1,436 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดค่้านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์ที�ลดลง 261 ล้านบาท 

จาก 1,355 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 1,094 ล้านบาทในปี 2560 เป�นผลมาจากการลดลงของมูลค่าการซื�อขายเฉลี�ยต่อ

วันจาก 52,526 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 50,114 ล้านบาทในปี 2560  

 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย ์ 80.40 62.67 72.67 48.91 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 9.26 7.22 20.14 13.56 

การยืม / ให้ยืมหลักทรัพย ์ 2.63 2.05 0.89 0.60 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 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 

รวม 128.29 100.00 148.57 100.00 

 

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  ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ร่วมในการรับประกันและจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ให้กับ

บริษัทที�จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 23 บริษัทจากทั�งหมด 38 บริษัท ส่วนรายได้จากการยืม/ให้ยืม

หลักทรัพยล์ดลงจาก 2.6 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 0.9 ล้านบาทในปี 2560 เกิดจากภาวะตลาดในปี 2560 มีแนวโน้มเป�น

ขาขึ�น การทําธุรกรรมส่วนนี�จึงลดลง ขณะที�รายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์นั�นเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคัญ เกิดจากนัก

ลงทุนต่างชาติที�มีความต้องการลงทุนในประเทศไทย จึงต้องการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์มากขึ�นตามไปด้วย เป�นผลให้นัก

ลงทุนต่างชาติมีการซื�อขายเพิ�มขึ�นจาก 3.26 ล้านล้านบาทในปี 2559  เป�น 3.68 ล้านล้านบาทในปี 2560 
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รายได้อื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายไดค้่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการแล้ว บริษัทฯ มีรายได้ประเภทอื�นอีก อันได้แก ่

รายได้ดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมเพื�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�เพิ�มขึ�นจาก 42 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 97 ล้านบาท ซึ�งเป�นผล

มาจากธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที�ได้การตอบรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด 

 

ค่าใช้จ่าย 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 994.31 64.23 903.15 62.42 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 159.52 10.31 146.24 10.11 

ต้นทุนทางการเงิน 27.11 1.75 31.14 2.15 

หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลับ) (0.30) -0.02 5.66 0.39 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - 0.00 0.84 0.06 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.00 0.29 0.02 

ค่าใช้จ่ายอื�น 367.37 23.73 359.59 24.85 

รวม 1,548.01 100 1,446.91 100 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 1,447 ล้านบาท ลดลง 101 ล้านบาท จากปี 2559 โดยมีสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายอื�น คิดเป�นร้อยละ 62.42  และร้อยละ 24.85  ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลําดับ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานมีจํานวน 903 ล้านบาท ลดลง 91 ล้านบาท จากปี 2559 เนื�องจากการจ่ายผลตอบแทน

ให้แก่พนักงานที�แปรผันไปตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ที�ปรับตัวลดลง สว่นค่าใช้จ่ายอื�นมีจํานวน 359 

ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2559 ที�เท่ากับ 367 ลา้นบาท เกิดจากการปิดสาขาและลดพื�นที�การเช่าสํานักงาน

ใหญ่ลง  
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รายได้อื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายไดค้่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการแล้ว บริษัทฯ มีรายได้ประเภทอื�นอีก อันได้แก ่

รายได้ดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมเพื�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�เพิ�มขึ�นจาก 42 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 97 ล้านบาท ซึ�งเป�นผล

มาจากธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที�ได้การตอบรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด 

 

ค่าใช้จ่าย 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2559-2560 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 994.31 64.23 903.15 62.42 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 159.52 10.31 146.24 10.11 

ต้นทุนทางการเงิน 27.11 1.75 31.14 2.15 

หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลับ) (0.30) -0.02 5.66 0.39 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - 0.00 0.84 0.06 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.00 0.29 0.02 

ค่าใช้จ่ายอื�น 367.37 23.73 359.59 24.85 

รวม 1,548.01 100 1,446.91 100 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 1,447 ล้านบาท ลดลง 101 ล้านบาท จากปี 2559 โดยมีสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายอื�น คิดเป�นร้อยละ 62.42  และร้อยละ 24.85  ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลําดับ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานมีจํานวน 903 ล้านบาท ลดลง 91 ล้านบาท จากปี 2559 เนื�องจากการจ่ายผลตอบแทน

ให้แก่พนักงานที�แปรผันไปตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ที�ปรับตัวลดลง สว่นค่าใช้จ่ายอื�นมีจํานวน 359 

ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2559 ที�เท่ากับ 367 ลา้นบาท เกิดจากการปิดสาขาและลดพื�นที�การเช่าสํานักงาน

ใหญ่ลง  
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กําไรสุทธ ิ

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 โดยเฉพาะรายได้ค่านายหน้าที�ลดลงจาก 1,436 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 1,169 ในปี 2560 

อันเกิดจากปริมาณการซื�อขายเฉลี�ยต่อวันที�ลดลง เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายรวมที�ลดลงจาก 1,855 ล้านบาทในปี 2559 เป�น 

1,447 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงร้อยละ 6.53 เกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที�

ลดลงตามปริมาณการซื�อขาย อย่างไรก็ตาม การลดลงของค่าใช้จ่ายนั�นมีสัดส่วนที�น้อยกว่าการลดลงของรายได้ จึงทํา

ให้อัตรากําไรลดลงจากร้อยละ 12.5 ในปี 2559 เป�นร้อยละ 10.7 ในปี 2560 

 สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2559 และ 2560 อยู่ที�ร้อยละ  9.54 และ

ร้อยละ 6.96 ทั�งนี� 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

หมุนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) ของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.35 เท่าในปี 2559 เป�น 0.26 เท่าในปี 2560 อย่างไรก็

ดี สําหรับตัวแปรสุดท้าย คือ Financial Leverage นั�น เพิ�มขึ�นจาก 2.18 เท่าในปี 2559 มาเป�น 2.45 เท่าในปี 2560 

เนื�องจากการลดลงของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�แปรผันตามมูลค่าการซื�อขายหลักทรัพย์ 3 

วันทําการสุดท้ายของปี 2560 ที�น้อยกว่ามูลค่าการซื�อขายหลักทรัพย ์3 วันทําการสุดท้ายของปี 2559 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 5,953 ล้านบาท ซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

ส่วนใหญ่เป�นลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ�งเปลี�ยนแปลงตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพย์

ของลูกค้า ในสามวันทําการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี โดยรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 66 ของสินทรัพย์รวม ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 2560 ส่วนรายการสินทรัพย์ที�สําคัญอีกรายการหนึ�ง คือ เงินลงทุน โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 16 

ของสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกัน 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชี 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี�สํานักหักบัญชี จํานวน 150 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2559 ซึ�งมีจํานวน 263 ล้านบาท 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า-สุทธิ เท่ากับ 3,925  

ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ�นปี 2559 ที�เท่ากับ 4,453 ล้านบาท ซึ�งเป�นไปตามปริมาณการซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ทั�งนี� ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า-สุทธิ ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2560 ประกอบด้วย 

• ลูกหนี�ซื�อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจํานวน 2,631 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 67.02 ของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ซึ�งลดลงจากสิ�นปี 2559 ที�เท่ากับร้อยละ 68.92 เนื�องจากมูลค่าการซื�อขาย

หลักทรัพย์ 3 วันทําการสุดท้ายของปี 2560 น้อยกว่ามูลค่าการซื�อขายหลักทรัพย์ 3 วันทําการสุดท้าย

ของปี 2559 
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• เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์จํานวน 1,267 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 32.27 ของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า ซึ�งลดลงจากสิ�นปี 2559 ที�เท่ากับ 1,342 ล้านบาท 

• ลูกหนี�ยืมธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 9.58 ล้านบาท ลดลง 

6.60 ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 16.18 ล้านบาท ณ สิ�นปี 2559 

• ลูกหนี�ทรัพย์สินวางประกันและลูกหนี�อื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 79.69 ล้านบาท ลดลง 

6.35 ล้านบาทจากสิ�นปี 2559 ที�เท่ากับ 86.04 ล้านบาท 

• ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1.46 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 

2559 ซึ�งเท่ากับ 1.29 ล้านบาท  

ณ สิ�นปี 2560 บริษัทฯ ได้จําแนกลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์เรื�อง การจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนี�ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป�นมูลหนี�จัดชั �นปกติ จํานวน 3,925 

ล้านบาท มูลหนี�จัดชั �นสงสัยจํานวน 76 ล้านบาท ซึ�งได้ตั �งสํารองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว โดยบริษัทฯ มี

การคัดเลือกลูกค้าที�มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ช� าระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ยังปฏิบัติตาม

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เรื�องการจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนี�ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด 

เพื�อควบคุมไม่ให้เกิดหนี�จัดชั �นสงสัยจะสูญ 

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 มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์

เนชั�นแนล 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�นค่าใช้จ่าย one-time สําหรับบริษัทฯ เท่านั�น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 253 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจาก 35 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป�น

อัตราเพิ�มขึ�นร้อยละ 627 ซึ�งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคัญนี� คือ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ�ง

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรให้รองรับการใช้งานระบบซื�อขายผ่าน Internet ตามพฤติกรรมลูกค้าที�

เปลี�ยนแปลงไป และตั�งเป้าให้พัฒนาเป�นบริษัทหลักทรัพย์ที�มีการบริการออนไลน์เป�นเลิศ 

สินทรัพย์อื�น ๆ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประเภทอื�น ๆ อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินให้กู้ยืมแก่

พนักงาน อุปกรณ์ สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื�น ซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2560 เท่ากับ 426 ล้านบาท ลดลงจากสิ�นปี 2559 ที�เท่ากับ 911 ล้านบาท  
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• เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์จํานวน 1,267 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 32.27 ของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า ซึ�งลดลงจากสิ�นปี 2559 ที�เท่ากับ 1,342 ล้านบาท 

• ลูกหนี�ยืมธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 9.58 ล้านบาท ลดลง 

6.60 ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 16.18 ล้านบาท ณ สิ�นปี 2559 

• ลูกหนี�ทรัพย์สินวางประกันและลูกหนี�อื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 79.69 ล้านบาท ลดลง 

6.35 ล้านบาทจากสิ�นปี 2559 ที�เท่ากับ 86.04 ล้านบาท 

• ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1.46 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 

2559 ซึ�งเท่ากับ 1.29 ล้านบาท  

ณ สิ�นปี 2560 บริษัทฯ ได้จําแนกลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์เรื�อง การจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนี�ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป�นมูลหนี�จัดชั �นปกติ จํานวน 3,925 

ล้านบาท มูลหนี�จัดชั �นสงสัยจํานวน 76 ล้านบาท ซึ�งได้ตั �งสํารองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว โดยบริษัทฯ มี

การคัดเลือกลูกค้าที�มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ช� าระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ยังปฏิบัติตาม

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เรื�องการจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนี�ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด 

เพื�อควบคุมไม่ให้เกิดหนี�จัดชั �นสงสัยจะสูญ 

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 มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์

เนชั�นแนล 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�นค่าใช้จ่าย one-time สําหรับบริษัทฯ เท่านั�น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 253 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจาก 35 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป�น

อัตราเพิ�มขึ�นร้อยละ 627 ซึ�งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคัญนี� คือ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ�ง

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรให้รองรับการใช้งานระบบซื�อขายผ่าน Internet ตามพฤติกรรมลูกค้าที�

เปลี�ยนแปลงไป และตั�งเป้าให้พัฒนาเป�นบริษัทหลักทรัพย์ที�มีการบริการออนไลน์เป�นเลิศ 

สินทรัพย์อื�น ๆ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประเภทอื�น ๆ อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินให้กู้ยืมแก่

พนักงาน อุปกรณ์ สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื�น ซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2560 เท่ากับ 426 ล้านบาท ลดลงจากสิ�นปี 2559 ที�เท่ากับ 911 ล้านบาท  
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ 

สภาพคล่อง 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานทั�งสิ �น 764 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

เงินลงทุนที�เพิ�มขึ�นเป�น 453 ล้านบาท จากธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในวันทําการสุดท้ายของปี 2560 และ

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�ลดลง 567 ล้านบาท 

และ 540 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งแปรผันไปตามสภาวะตลาดที�มีมูลค่าการซื�อขายเฉลี�ยต่อวันลดลงจากปีก่อนหน้า  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั�งสิ �น 84 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวน 140 ล้านบาท แต่ได้รับเงินสดกลับคืนมาจากการขายกิจการร่วมค้าจํานวน 

115 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 283 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทฯ ได้ออก

ตั�วสัญญาใช้เงินและตั�วแลกเงนิ 

ทั�งนี� ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ  มีประเด็นที�จะต้องพิจารณาเพิ�มเติมคือ ความสามารถในการ

ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป�นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดด้วย โดยในช่วง 2 ปีที�

ผ่านมา (ปี 2559-2560) บริษัทฯ สามารถดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ�งเป�นอัตราขั�น

ตํ�าตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที�สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ�งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพ

คล่องที�เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มี NCR ในวันทําการสุดท้ายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 46.99 และในปี 

2560 เท่ากับร้อยละ 61.31 ทั�งนี� อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี�ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณ

การซื�อขายหลักทรัพย์ การรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เป�นต้น 

แหล่งที�มาของเงินทุน 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีแหล่งที�มาของเงินทุนหลักจากผู้ถือหุ้นทั�งจํานวน โดยจากงบการเงิน

รวม บริษัทฯ มีหนี�สินรวม 3,357 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,596 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559-2560 เท่ากับ 1.61 เท่า และ 1.29 เท่า ซึ�งหนี�สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป�น

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ซึ�งเปลี�ยนแปลงตามปริมาณการซื�อขายหลักทรัพย์ในสามวันทําการ

สุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี ทั�งนี� หากพิจารณาอัตราหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยไม่นับรวมเจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559-2560 เท่ากับ 

0.77 เท่า และ 0.69 เท่า  

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที�จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต (Forward 

looking) 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจขึ�นกับหลายปัจจัย ทั�งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื�อมั�นของนัก

ลงทุน ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ต่างๆ ทั�งภายในและนอกประเทศ รวมทั�ง

การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื�อขายหลักทรัพย์ ซึ�งปัจจัยเหล่านี�จะส่งผลกระทบต่อความเชื�อมั�นของนักลงทุนทั�งใน

และนอกประเทศ ทําให้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที�บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการลงทุนและกําหนดระเบียบที�ชดัเจน เพื�อใช้เป�นแนวทางในการปฎิบัติ 

ความเสี�ยงในด้านการช� าระราคา และความผิดพลาดที�อาจเกิดขึ�นจากการซื�อขาย บริษัทฯ ดําเนินการให้มีมาตรการ
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ควบคุมและบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกับบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนําเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื�อเป�นทางเลือก

ในการเพิ�มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ�น 

6. รายจ่ายเพื�อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที�ทันสมัย เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับ

คุณภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น โดยมีรายจ่ายเพื�อทําการวิจัยและพัฒนาดังนี� 

ปี จํานวน (บาท) 

2558 7,099,550 

2559 1,924,674 

2560 190,805,233 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในรอบปีบัญชี 2560 สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นจํานวนเงินดังนี� 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 จํานวน 1,560,000 บาท 

บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด       จํานวน  400,000 บาท 

2. ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี –  
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ควบคุมและบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกับบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนําเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื�อเป�นทางเลือก

ในการเพิ�มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ�น 

6. รายจ่ายเพื�อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที�ทันสมัย เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับ

คุณภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น โดยมีรายจ่ายเพื�อทําการวิจัยและพัฒนาดังนี� 

ปี จํานวน (บาท) 

2558 7,099,550 

2559 1,924,674 

2560 190,805,233 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในรอบปีบัญชี 2560 สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นจํานวนเงินดังนี� 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 จํานวน 1,560,000 บาท 

บริษัทหลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด       จํานวน  400,000 บาท 

2. ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี –  
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รายการระหว่างกันของบุคคลที�เกี�ยวข้อง  
 

ในช่วงปี 2559 และปี 2560  บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี� 

บุคคลที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสมัพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

ระหว่างกนั (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

     

1. กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2559 ค่านายหนา้รับ 0.63 0.15 

  

 - กรรมการบรษัิทฯ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.17 0.40 

 1.   นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 

2.   นายวราห์  สจุริตกุล 

3.   นายช่วงชยั  นะวงศ ์

4.   นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  

5.   นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ 

6.   นายสม พศิาลโสภณ 

7.   พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ      

8.   นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 

9.   นายกิตตศิกัดิ�  เบญจฤทธิ� 

 

•   ปี 2559 กรรมการลําดับที�  1, 3, 

4, 5และ 7 มีบัญชีซื�อขายกับบริษัทฯ 

และกรรมการจํานวน 1 ท่าน (ลําดับ

ที� 7) ได้ซื�อขายผ่านบริษัทฯ โดยมี

มูลค่าการซื�อขายรวม 294.48 ล้าน

บาท 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2560  

 

•   ปี 2560 กรรมการลําดับที�  1, 3 

,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื�อขายกับบริษัทฯ 

และกรรมการจํานวน 2 ท่าน (ลําดับที� 

3 และ 7) ได้ซื�อขายผ่านบริษัทฯ โดยมี

มูลค่าการซื�อขายรวม 65.25 ล้านบาท 

  

 - กรรมการบรษัิท   

 
1.   นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 

2.   นายวราห์  สจุริตกุล 

3.   นายช่วงชยั  นะวงศ ์

4.   นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  

5.   นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ 

6.   นายจื�อเซิ�ง สวู่ 

7.   พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ      

8.   นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 

9.   นายกิตติศกัดิ�  เบญจฤทธิ� 

  

   

   

   

    

    

    

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2559  

 

•   ปี 2559  ผู้บริหารลําดับที� 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 13 และ 14  มีบัญชีซื�อขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหาร

จํานวน 1 ท่าน (ลําดับที�13) ได ้

ซื�อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมี

มูลค่าการซื�อขายหลักทรัพย์รวม 

4.45  ล้านบาท 

(ทั�งนี�อัตราค่านายหน้าที�บริษัทฯ คิด

จากกรรมการและผู้บริหารทุกคน 

  

 - ผู้บริหาร   

 1.   นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 

2.   นายฉัตรชยั  ชุ่มศิริ 

3.   นายชยัพร  ธรรมพีร 

4.   นายโพธร  เชื�อมวราศาสตร์ 

5.   นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 

6.   นางวิไล  พงศ์ปรีชา 

7.   นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 

8.   นายสุพตัร์ อภิรติมัย 

9.  นายปัณณทัต สมิทธศิกัดา 
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บุคคลที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสมัพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

ระหว่างกนั (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

 10.  นางนุสรา รุ่นเจริญ 

11.  นางวิมล หล่อวจิิตร 

12.  นายริชาร์ด เอ็ดมอนต ์มาร์คาเรียน 

13.  นางจารีรัตน์ เฟื�องฟูสกุล 

14.  นายโฆษิต ธรรมธาดา 

15.  นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์ 

เป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขั �นตํ�าของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

  

   

   

   

    

    

     

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2560  

 

•   ปี 2560  ผู้บริหารลําดับที� 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 13 และ 14  มีบัญชีซื�อขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหาร

จํานวน 1 ท่าน (ลําดับที�13) ได้ซื�อขาย

หลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า

การซื�อขายหลักทรัพย์รวม 0.03  

ล้านบาท 

(ทั�งนี�อัตราค่านายหน้าที�บริษัทฯ คิด

จากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป�นไป

ตามอัตราค่านายหน้าขั �นตํ�าของตลาด

หลักทรัพย์ฯ) 

  

 - ผู้บริหาร   

 1.   นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 

2.   นายฉัตรชยั  ชุ่มศิริ 

3.   นายชยัพร  ธรรมพีร 

4.   นายโพธร  เชื�อมวราศาสตร์ 

5.   นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 

6.   นางวิไล  พงศ์ปรีชา 

7.   นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 

8.   นายสุพตัร์ อภิรติมัย 

9.   นายปัณณทัต สมิทธิศกัดา 

10.  นางนุสรา รุ่นเจริญ 

11.  นางวิมล หล่อวจิิตร 

12.  นายริชาร์ด เอ็ดมอนต ์มาร์คาเรียน 

13.  นายโฆษิต ธรรมธาดา 

14.  นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 

15.  นางดวงสมร ลาภเลิศสุข 

16.  นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส 

17.  นางสาวช่อเพชร เรียมด ี

18.  นางสาวสุพิน สุระวิชยั 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

     

     

2.  ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ

แรกของบริษัทฯ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ค่านายหนา้รับ 0.39 0.55 

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก  

•   ปี 2559 ผู้ถือหุ้นลําดับที� 1, 2, 3, 

4, 6, 7 และ 10 มีบัญชีซื�อขาย

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ (ทั�งนี�อัตราค่า

นายหน้าที�บริษัทฯ คิดจากกรรมการ

และผู้บริหารทุกคน 

เป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขั �นตํ�าของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

  

 1.   บริษัท ฟินันซ่า จํากดั (มหาชน) 

2.   ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

3.   นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 

4.   นายชวัล  เจียรวนนท์ 

5.   บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากัด 

6.   นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 

7.   นางสพุร  วธันเวคิน 

8.   นายธวัชชยั  สืบวงศ์ลี 

9.   นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 

  

   

   

 

  

 รายได้อื�น 0.11 - 
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บุคคลที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสมัพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

ระหว่างกนั (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

 10.  นางนุสรา รุ่นเจริญ 

11.  นางวิมล หล่อวจิิตร 

12.  นายริชาร์ด เอ็ดมอนต ์มาร์คาเรียน 

13.  นางจารีรัตน์ เฟื�องฟูสกุล 

14.  นายโฆษิต ธรรมธาดา 

15.  นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์ 

เป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขั �นตํ�าของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

  

   

   

   

    

    

     

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2560  

 

•   ปี 2560  ผู้บริหารลําดับที� 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 13 และ 14  มีบัญชีซื�อขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหาร

จํานวน 1 ท่าน (ลําดับที�13) ได้ซื�อขาย

หลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า

การซื�อขายหลักทรัพย์รวม 0.03  

ล้านบาท 

(ทั�งนี�อัตราค่านายหน้าที�บริษัทฯ คิด

จากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป�นไป

ตามอัตราค่านายหน้าขั �นตํ�าของตลาด

หลักทรัพย์ฯ) 

  

 - ผู้บริหาร   

 1.   นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 

2.   นายฉัตรชยั  ชุ่มศิริ 

3.   นายชยัพร  ธรรมพีร 

4.   นายโพธร  เชื�อมวราศาสตร์ 

5.   นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 

6.   นางวิไล  พงศ์ปรีชา 

7.   นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 

8.   นายสุพตัร์ อภิรติมัย 

9.   นายปัณณทัต สมิทธิศกัดา 

10.  นางนุสรา รุ่นเจริญ 

11.  นางวิมล หล่อวจิิตร 

12.  นายริชาร์ด เอ็ดมอนต ์มาร์คาเรียน 

13.  นายโฆษิต ธรรมธาดา 

14.  นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 

15.  นางดวงสมร ลาภเลิศสุข 

16.  นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส 

17.  นางสาวช่อเพชร เรียมด ี

18.  นางสาวสุพิน สุระวิชยั 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

     

     

2.  ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ

แรกของบริษัทฯ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ค่านายหนา้รับ 0.39 0.55 

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก  

•   ปี 2559 ผู้ถือหุ้นลําดับที� 1, 2, 3, 

4, 6, 7 และ 10 มีบัญชีซื�อขาย

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ (ทั�งนี�อัตราค่า

นายหน้าที�บริษัทฯ คิดจากกรรมการ

และผู้บริหารทุกคน 

เป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขั �นตํ�าของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

  

 1.   บริษัท ฟินันซ่า จํากดั (มหาชน) 

2.   ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

3.   นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 

4.   นายชวัล  เจียรวนนท์ 

5.   บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากัด 

6.   นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 

7.   นางสพุร  วธันเวคิน 

8.   นายธวัชชยั  สืบวงศ์ลี 

9.   นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 

  

   

   

 

  

 รายได้อื�น 0.11 - 
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บุคคลที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสมัพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

ระหว่างกนั (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

 10. นางเกศรา มานะศิลป์    

    

    

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ค่านายหน้ารับ   

 - ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก •   ปี 2560 ผู้ถือหุ้นลําดับที� 1, 2, 3, 

4, 6, 7,8 และ 10 มีบัญชีซื�อขาย

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ(ทั�งนี�อัตราค่า

นายหน้าที�บริษัทฯ คิดจากผู้ถือหุ้นทุก

คนเป�นไปตามอัตราค่านายหน้าขั �นตํ�า

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

  

 1.   บริษัท ฟินันซ่า จํากดั (มหาชน) 

2.   ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

3.   นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 

4.   นายชวัล  เจียรวนนท์ 

5.   บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากัด 

6.   นางสุพร  วัธนเวคิน 

7.   นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 

8.   นายจําเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ ์

9.   นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 

10. นางเกศรา มานะศิลป์ 

  

   

   

   

   

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

3. บรษัิท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป 

จํากัด 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ  

31 ธันวาคม 2560  มีกรรมการร่วมกัน 

ค่าบริการ 
0.68 0.69 

 •   บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป�น

สมาชิกสื�อสญัญานดาวเทียมกับ

บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากดั 

  

  
  

     

     

4. ผู้บริหารของบริษัทฯ  เงินให้กู้ยืม  0.51 0.10 

  •   บริษัทฯ ได้จัดให้มี เงินกู้ ยืมแก่

ผู้บริหารและพนักงาน 
  

  ดอกเบี�ยรับ 0.18 0.01 

  •   บริษัทฯ คิดดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมแก่

พนักงานในอัตราดอกเบี�ยที�คิดจาก

อัตราดอกเบี�ยเงินฝากประเภทฝาก

ประจํา 12 เดือนเฉลี�ยบวกร้อยละ 

2.00 ต่อปี 

  

    

  
  

  ตราสารหนี�ที�ออก  - 20.00 

     

     

5. บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษา

การลงทุนเอฟเอสเอส 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด 

 

เป�นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที�  

31 ธันวาคม  2560 

ลูกหนี�อื�น  เป�นลูกหนี�อื�นๆระหว่างกัน 4.27 4.27 

รายไดค้่าบริการดา้นงานสนบัสนุน 3.60 3.60 

 

 

ค่าใช้จ่ายอื�น   จากสัญญาระหว่างกัน 

 
45.60 

 

48.00 
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บุคคลที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสมัพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

ระหว่างกนั (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

     

6. บริษัทหลักทรัพย์  เอสบี

ไอ ไทยออนไลน์ จํากัด 

เป�นกิจการที�ควบคุมร่วมกันของ 

บริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

รายไดค้่าบริการดา้นงานสนบัสนุน  7.26 6.40 

สิทธิในการใช้ระบบ - 7.33 

     

     

7. ธนาคาร ไอซีบซีี (ไทย) 

จํากัด 

(มหาชน)     

เป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  ณ วันที� 

31 ธันวาคม  2560 

เงินฝาก  บริษัทฯ มีเงินฝากที�

ธนาคารประเภทกระแสรายวันและตั�ว

สัญญาใช้เงิน 

871.63 971.92 

  

  เงินวางประกนัเพื�อการซื�อขาย

สัญญาซื�อขายลว่งหน้า  

0.61 0.61 

  

  ดอกเบี�ยคา้งรับ จากตั�วสญัญาใช้เงิน 4.44 2.60 

  ดอกเบี�ยรับ จากตั�วสญัญาใช้เงิน 6.77 13.36 

  ค่าเช่าและบริการจ่าย ค่าเช่า

สํานักงานสาขา โดยเป�นอตัราที�ตกลง

ร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด 

0.40 - 

  
  

     

     

8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัซ่า 

จํากัด 

เป�นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

รายได้อื�น 3.56 1.80 

  

 ค่าใช้จ่ายอื�น จากสัญญาระหว่างกัน - 0.04 

  รายได้รบัลว่งหน้า - 0.05 
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บุคคลที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสมัพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

ระหว่างกนั (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

     

6. บริษัทหลักทรัพย์  เอสบี

ไอ ไทยออนไลน์ จํากัด 

เป�นกิจการที�ควบคุมร่วมกันของ 

บริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

รายไดค้่าบริการดา้นงานสนบัสนุน  7.26 6.40 

สิทธิในการใช้ระบบ - 7.33 

     

     

7. ธนาคาร ไอซีบซีี (ไทย) 

จํากัด 

(มหาชน)     

เป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  ณ วันที� 

31 ธันวาคม  2560 

เงนิฝาก  บริษัทฯ มีเงินฝากที�

ธนาคารประเภทกระแสรายวันและตั�ว

สัญญาใช้เงิน 

871.63 971.92 

  

  เงินวางประกนัเพื�อการซื�อขาย

สัญญาซื�อขายลว่งหน้า  

0.61 0.61 

  

  ดอกเบี�ยคา้งรับ จากตั�วสญัญาใช้เงิน 4.44 2.60 

  ดอกเบี�ยรับ จากตั�วสญัญาใช้เงิน 6.77 13.36 

  ค่าเช่าและบริการจ่าย ค่าเช่า

สํานักงานสาขา โดยเป�นอตัราที�ตกลง

ร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด 

0.40 - 

  
  

     

     

8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัซ่า 

จํากัด 

เป�นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

รายได้อื�น 3.56 1.80 

  

 ค่าใช้จ่ายอื�น จากสัญญาระหว่างกัน - 0.04 

  รายได้รบัลว่งหน้า - 0.05 

     

 



รายงานประจำ ปี 2560106

• วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรก�าไร
สุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 13,375,161 
บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีช่ืออยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2560 ซ่ึงก�าหนดให้เป็นวันก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่

มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560

• วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปล่ียนจาก
ร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 40.51

• วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนใน SBITO ให้กับผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ SBITO โดยได้ลงนามในสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซ้ือขายหุ้นจ�านวน 3,249,998 
หุ้น (ร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั้งหมดของ SBITO) ซ่ึงขายในรอบแรกจ�านวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
71.49 บาท และรับช�าระค่าหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือน�าเงินท่ีได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และส�าหรับหุ้นส่วนที่ เหลือ บริษัทฯ มีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซ้ือดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่จกลงไว้ในสัญญา
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืนโดยทั้งสองฝ่าย 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

เหตุการณ์สำ คัญในปี 2560 
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1.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของ

ตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ผลการด�าเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ 
ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์และรายได้ค่า
นายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รายได้ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามงบการเงิน
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 มีรายได้ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ในปี 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 มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ใน
ธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ  ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซ้ือขายตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการซ้ือขายหุ้นในต่าง
ประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะน�าเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ให้
มีความหลากหลายในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการท่ีใกล้เคียง

กัน มีจ�านวนผู้ให้บริการที่เปิดด�าเนินงานในปัจจุบันถึง 38 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ท�าให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทฯ 
ไม่รักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจท�าให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้

เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ รองรับการคิดค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์แบบเสรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้น
การให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้าน

การให้บริการและการให้ค�าแนะน�าลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภท
ธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกอ�านวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มช่องทางในการ
หารายได้ของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558  มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เท่ากับ  

372,283 ล้านบาท 413,008 ล้านบาท และ 391,033 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.02 ร้อยละ 32.75 และร้อยละ 
35.00 ของมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามล�าดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเส่ียงโดยพยายามขยายฐาน
ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจ�านวนมากขึ้น และได้ด�าเนินมาตราการในการพิจารณาบัญชี
ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อความเสี่ยงในการเข้าถึงระบบของลูกค้าที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวควบคู่กันไปด้วย โดยมีจ�านวน
ลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 60,390 บัญชี (ในปี 2560 ได้ท�าการปิดบัญชีที่ไม่มี
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

ปัจจัยความเสี่ยง
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1.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของ

ตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ผลการด�าเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ 
ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์และรายได้ค่า
นายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รายได้ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามงบการเงิน
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 มีรายได้ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ในปี 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 มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ใน
ธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ  ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซ้ือขายตราสารหน้ี ธุรกิจตัวแทนซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการซ้ือขายหุ้นในต่าง
ประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะน�าเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ให้
มีความหลากหลายในอนาคต

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการท่ีใกล้เคียง

กัน มีจ�านวนผู้ให้บริการท่ีเปิดด�าเนินงานในปัจจุบันถึง 38 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ท�าให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงข้ึน หากบริษัทฯ 
ไม่รักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจท�าให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้

เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ รองรับการคิดค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์แบบเสรี นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เน้น
การให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้าน

การให้บริการและการให้ค�าแนะน�าลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภท
ธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกอ�านวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
หารายได้ของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558  มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เท่ากับ  

372,283 ล้านบาท 413,008 ล้านบาท และ 391,033 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.02 ร้อยละ 32.75 และร้อยละ 
35.00 ของมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามล�าดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงโดยพยายามขยายฐาน
ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจ�านวนมากขึ้น และได้ด�าเนินมาตราการในการพิจารณาบัญชี
ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อความเสี่ยงในการเข้าถึงระบบของลูกค้าที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวควบคู่กันไปด้วย โดยมีจ�านวน
ลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ณ ส้ินปี 2560 จ�านวน 60,390 บัญชี (ในปี 2560 ได้ท�าการปิดบัญชีที่ไม่มี
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 ยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง

ปัจจัยความเสี่ยง
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4. ความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์
แม้ว่าการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการ

รักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจ�าหน่ายไม่สามารถ
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามท่ีรับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจ�าหน่ายเข้าไว้ในบัญชีการลงทุน
ของบริษัทฯ อันอาจท�าให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังท่ีเข้าซ้ือขายในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ แล้วลดลงต�่ากว่าราคาที่รับประกันการจ�าหน่าย นอกจากน้ี ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย 
ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การก�าหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับ

ความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะท�าการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ท่ีจะจ�าหน่าย ตรวจ
สอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่ เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลัก
ทรัพย์ที่จะจ�าหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจ�าหน่าย ท�าให้การด�าเนินงานที่ผ่าน
มาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลัก
ทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราท่ีสูงเกินกว่าเกณฑ์
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงก�าหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปร้อยละ 61.31

5. ความเสี่ยงจากการผิดนัดช� าระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ
บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดช� าระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการ

เงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการด�าเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
ลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดช�าระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ท�าให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพ่ือการช�าระหน้ีของลูกค้าได้ทันที ประกอบ
กับการท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันส�าหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์ในบัญชี
เงินสดไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการก�าหนดรายช่ือหลักทรัพย์ และ
อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายช่ือหลักทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มี

การควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต�่ ากว่าอัตรามาร์จิ้
นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะด�าเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 3,923 ล้านบาท 
โดยมีมูลหนี้จัดช้ันสงสัยจ�านวน 70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.77  ของยอดลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้าง
รับรวม ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองมูลหนี้จัดช้ันสงสัยไว้แล้วเต็มจ�านวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ช�าระหน้ี และ
ด�าเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดช้ันสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหน้ีสูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงท่ีสุดแล้วและลูก
หนี้ไม่สามารถช�าระหนี้ดังกล่าวได้
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6. ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านท่ี

ปรึกษาการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซ่ึงถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านและเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการด�าเนิน
งาน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีน
โยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพ่ือให้สามารถท�างานทดแทนกัน
ได้ในกรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจาก

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่

ดีในการท�างาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการท�างานร่วมกัน
เป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการท�างานและเกิดความ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

7. ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบ

ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินงานและความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ 
Intelligent Integrated  Brokerage Application (IIBS) ส�าหรับธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์
หลักที่ใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระบบ IIBS ประกอบด้วยส่วนส�าคัญได้แก่ ส่วนระบบ Front Office Integrated System 
(IFIS) ซ่ึงเป็นระบบซ้ือขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real Time) และระบบ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ที่ เช่ือมต่อกับ
ระบบ  Front และ Back office  ส่วนระบบที่ทางบริษัทฯ มีให้บริการแก่ลูกค้า คือระบบ iTrade ที่ท�าให้ลูกค้าสามารถส่ง
ค�าสั่งซ้ือขายหลักทรัพย์ได้โดยการเช่ือมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงระบบที่ลูกค้าซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global 
Trading) ได้ด้วย และอีกส่วนเป็นระบบ Securities Back-Office Automation System (SBA) ซ่ึงเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ช�าระราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้าและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เช่น 
วงเงินเครดิตของลูกค้า รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น และยังมีระบบ Oracle Finance ซ่ึงเป็น
ระบบบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานด้านหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยังมีระบบงาน
ด้านอนุพันธ์ โดยใช้ระบบ Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซ่ึงเป็นระบบการซ้ือขาย 
Derivatives แบบเรียลไทม์ และระบบการประมวลผลจัดการข้อมูลทางด้าน Back Office และยังได้เพิ่มบริการด้านต่างๆ 
ให้ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมด้วยตัวเอง ผ่านระบบ Internet เช่น การจองหุ้นผ่านระบบ smart IPO online, การรับโอน
เงินโดยเช่ือมต่อโดยตรงกับระบบของธนาคาร Cash Online ซ่ึงท�าให้ลูกค้าสามารถท�าการซ้ือขายอย่างต่อเน่ืองได้แบบ real 
time  การให้บริการข้อมูลหุ้น ทั้งส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการด�าเนินการ ตลอดจน Technical Analysis ผ่านระบบ 
iSmart และเพิ่มเครื่องมือให้กับลูกค้ารายย่อย ด้วยการส่งค�าสั้งซ้ือขายแบบ condition order โดยผ่าน settrade และ 
eFinTrade รวมถึงการเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการรวมการใช้งาน function ต่างๆทั้งหมด ไว้ภายใต้การ login 
เพียงครั้งเดียว (Single Sign On) 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการ
ส�ารองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการส�ารองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้นด้วย โดยนอกจาก
ระบบส�ารองข้อมูลที่ส�านักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ส�ารองข้อมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ช้ัน 8 อาคารบางกอก
แลนด์ ถนนป๊อปปูล่า อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซ่ึงจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ 
ได้ทันทีในกรณีที่ระบบที่ส�านักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบ
ริษัทฯ มีการใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปัจจุบัน ซ่ึงยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจ�านวนมาก 
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4. ความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์
แม้ว่าการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการ

รักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจ�าหน่ายไม่สามารถ
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามท่ีรับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ท่ีเหลือจากการจ�าหน่ายเข้าไว้ในบัญชีการลงทุน
ของบริษัทฯ อันอาจท�าให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่ เข้าซ้ือขายในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ แล้วลดลงต�่ากว่าราคาท่ีรับประกันการจ�าหน่าย นอกจากน้ี ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย 
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การก�าหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับ

ความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

เพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะท�าการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะจ�าหน่าย ตรวจ
สอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลัก
ทรัพย์ที่จะจ�าหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเส่ียงในการอนุมัติการรับประกันการจ�าหน่าย ท�าให้การด�าเนินงานที่ผ่าน
มาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลัก
ทรัพย์ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงก�าหนดท่ีร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินท่ัวไปร้อยละ 61.31

5. ความเสี่ยงจากการผิดนัดช� าระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ
บริษัทฯ ได้ลดความเส่ียงจากการผิดนัดช� าระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการ

เงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการด�าเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
ลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดช�าระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ท�าให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการช�าระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบ
กับการท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันส�าหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์ในบัญชี
เงินสดไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการก�าหนดรายช่ือหลักทรัพย์ และ
อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายช่ือหลักทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มี

การควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต�่ ากว่าอัตรามาร์จิ้
นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะด�าเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 3,923 ล้านบาท 
โดยมีมูลหน้ีจัดช้ันสงสัยจ�านวน 70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.77  ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้าง
รับรวม ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองมูลหน้ีจัดช้ันสงสัยไว้แล้วเต็มจ�านวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ช�าระหนี้ และ
ด�าเนินคดีกับลูกหน้ีรายท่ีถูกจัดช้ันสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูก
หนี้ไม่สามารถช�าระหน้ีดังกล่าวได้
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6. ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านที่

ปรึกษาการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซ่ึงถือว่าเป็นวิชาชีพท่ีใช้ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านและเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเน่ืองของการด�าเนิน
งาน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับธุรกิจ อันเน่ืองมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีน
โยบายในการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพ่ือให้สามารถท�างานทดแทนกัน
ได้ในกรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลท่ีดีจาก

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่

ดีในการท�างาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการท�างานร่วมกัน
เป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการท�างานและเกิดความ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

7. ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอีกปัจจัยหน่ึงในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบ

ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินงานและความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ 
Intelligent Integrated  Brokerage Application (IIBS) ส�าหรับธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์
หลักที่ใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระบบ IIBS ประกอบด้วยส่วนส�าคัญได้แก่ ส่วนระบบ Front Office Integrated System 
(IFIS) ซ่ึงเป็นระบบซ้ือขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real Time) และระบบ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ท่ีเช่ือมต่อกับ
ระบบ  Front และ Back office  ส่วนระบบที่ทางบริษัทฯ มีให้บริการแก่ลูกค้า คือระบบ iTrade ท่ีท�าให้ลูกค้าสามารถส่ง
ค�าสั่งซ้ือขายหลักทรัพย์ได้โดยการเช่ือมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงระบบที่ลูกค้าซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global 
Trading) ได้ด้วย และอีกส่วนเป็นระบบ Securities Back-Office Automation System (SBA) ซ่ึงเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ช�าระราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้าและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เช่น 
วงเงินเครดิตของลูกค้า รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น และยังมีระบบ Oracle Finance ซ่ึงเป็น
ระบบบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานด้านหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยังมีระบบงาน
ด้านอนุพันธ์ โดยใช้ระบบ Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซ่ึงเป็นระบบการซ้ือขาย 
Derivatives แบบเรียลไทม์ และระบบการประมวลผลจัดการข้อมูลทางด้าน Back Office และยังได้เพ่ิมบริการด้านต่างๆ 
ให้ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมด้วยตัวเอง ผ่านระบบ Internet เช่น การจองหุ้นผ่านระบบ smart IPO online, การรับโอน
เงินโดยเช่ือมต่อโดยตรงกับระบบของธนาคาร Cash Online ซ่ึงท�าให้ลูกค้าสามารถท�าการซ้ือขายอย่างต่อเนื่องได้แบบ real 
time  การให้บริการข้อมูลหุ้น ทั้งส่วนของข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการด�าเนินการ ตลอดจน Technical Analysis ผ่านระบบ 
iSmart และเพิ่มเครื่องมือให้กับลูกค้ารายย่อย ด้วยการส่งค�าสั้งซ้ือขายแบบ condition order โดยผ่าน settrade และ 
eFinTrade รวมถึงการเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการรวมการใช้งาน function ต่างๆทั้งหมด ไว้ภายใต้การ login 
เพียงครั้งเดียว (Single Sign On) 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการ
ส�ารองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการส�ารองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนด้วย โดยนอกจาก
ระบบส�ารองข้อมูลที่ส�านักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ส�ารองข้อมูลท่ี 47/553-4, 47/557-8 ช้ัน 8 อาคารบางกอก
แลนด์ ถนนป๊อปปูล่า อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซ่ึงจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ 
ได้ทันทีในกรณีที่ระบบที่ส�านักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งน้ี หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบ
ริษัทฯ มีการใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปัจจุบัน ซ่ึงยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจ�านวนมาก 
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และระบบงานด้าน Derivatives บริษัทฯได้จัดให้มีเครื่องส�ารองโดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็น
ระบบส�ารอง ซ่ึงสามารถใช้งานได้หากระบบ Derivatives หลักมีปัญหา ส�าหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับสาขาและเช่าวงจร MPLS เป็นสายส่งข้อมูล
หลักในการติดต่อกับส�านักงานใหญ่ ท�าให้การส่งข้อมูลการซ้ือขายหลักทรัพย์จากสาขามายังส�านักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
พร้อมกับเช่าวงจรส�ารองเพื่อติดต่อกับส�านักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ท�าให้ความเส่ียงใน
เรื่องการส่งข้อมูลระหว่างส�านักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าส�ารองในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ไฟฟ้าขัดข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจ�าทุกเดือนในเรื่องการท�างานของระบบโดยรวม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่บริษัทฯ 
เปิดด�าเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว

ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่ สุดให้กับลูกค้า ท�าให้ความเส่ียงท่ีเกิดจากความขัดข้องของระบบ
คอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดขึ้น

8. ความเส่ียงจากการท่ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้
กฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเข้มงวด รวมถึงข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การการก�ากับดูแลและควบคุมโดย

กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์                   
แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานป้องกันและปราบปราม       
การฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
ต้นทุนในการด�าเนินการท่ีเพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้องเป็นต้นจากการก�าหนด และ/หรือ            
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการก�ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า         
ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเส่ียงจากข้อผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ              
ในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
งานและจรรยาบรรณของผู้แนะน�าการลงทุนและนักวิคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซ่ึงข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาด�าเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการด�าเนินการอื่น
ตามที่ก�าหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษต้ังแต่ก�าชับตักเตือนจนถึงถูกส่ังพักการปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือท�าหน้าท่ีในการก�ากับ
ดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของหน่วย
งานที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อก�าหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ 
กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ท่ีเป็นปัจจุบัน

9. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
จากความผันผวนในทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์ตลอดปี 2560 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายใน

และภายนอก โดยปัจจัยภายในที่ควรติดตาม คือการเมืองภายในประเทศซ่ึงยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ส่วนปัจจัยภายนอกที่

ส�าคัญ คือแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซ่ึงอาจมีการชะลอความร้อนแรงลงบ้างประกอบ
กับการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทองค�า และน�้ามัน ได้ส่งผลกระทบกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ด้วย 
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เนื่องจากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้จะมคีวามเสี่ยงสงูจากความผนัผวนของราคาและความซับซ้อนของลักษณะ
สินค้า  บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดการบริหารความเสี่ยงที่ เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้า รวม
ถึงได้ก�าหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งค�าสั่งซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้น
ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday Force 
ณ เวลา 12.30 น. ของทุกวันท�าการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจใน
การให้บริการในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของธุรกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขั้นตอนการก�ากับดูแลความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้น
แล้ว ทางบริษัทฯ ยังก�าหนดให้ลูกค้าท่ีต้องการท�าธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ก่อนเริ่มท�าธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อก�าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธุรกรรม ก่อนเร่ิมท�าธุรกรรม และ
บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดการบริหารความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย

10. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ลูกค้าจะน�าไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหาผล

ตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมของ
ลูกค้า โดยก�าหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯก�าหนด จะต้อง
ด�ารงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซ่ึงหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของ
ผู้ยืมลดลงต�่ากว่าหลักประกันที่ก�าหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมน�าเงินหลักประกันมาวางเพ่ิมให้ถึงระดับ
หลักประกันที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

11. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
11.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากราคาของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคาทฤษฎี
ที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงิน
ลงทุนต�่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซ่ึงในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจ�ากัดเท่ากับจ�านวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซ้ือใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่ามีความเส่ียงซ่ึงผู้ลงทุนควรศึกษาท�าความเข้าใจก่อนท�าการลงทุน
ในใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประกอบด้วย

1) อุปสงค์และอุปทานของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซ้ือ
และขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

2) ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

• เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง

• เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัว
ลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3) ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

• เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
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และระบบงานด้าน Derivatives บริษัทฯได้จัดให้มีเครื่องส�ารองโดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็น
ระบบส�ารอง ซ่ึงสามารถใช้งานได้หากระบบ Derivatives หลักมีปัญหา ส�าหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับสาขาและเช่าวงจร MPLS เป็นสายส่งข้อมูล
หลักในการติดต่อกับส�านักงานใหญ่ ท�าให้การส่งข้อมูลการซ้ือขายหลักทรัพย์จากสาขามายังส�านักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
พร้อมกับเช่าวงจรส�ารองเพ่ือติดต่อกับส�านักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ท�าให้ความเสี่ยงใน
เรื่องการส่งข้อมูลระหว่างส�านักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าส�ารองในกรณีที่ เกิดเหตุ
ไฟฟ้าขัดข้อง

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจ�าทุกเดือนในเรื่องการท�างานของระบบโดยรวม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่บริษัทฯ 
เปิดด�าเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว

ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีดีที่ สุดให้กับลูกค้า ท�าให้ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความขัดข้องของระบบ
คอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดข้ึน

8. ความเส่ียงจากการท่ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้
กฎหมายและข้อก�าหนดที่เข้มงวด รวมถึงข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การการก�ากับดูแลและควบคุมโดย

กฎหมายท่ีเกี่ ยวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์                   
แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานป้องกันและปราบปราม       
การฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
ต้นทุนในการด�าเนินการที่ เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้นจากการก�าหนด และ/หรือ            
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการก�ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า         
ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเส่ียงจากข้อผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ              
ในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
งานและจรรยาบรรณของผู้แนะน�าการลงทุนและนักวิคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซ่ึงข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ และมีความเส่ียงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาด�าเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการด�าเนินการอื่น
ตามที่ก�าหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษต้ังแต่ก�าชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อท�าหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของหน่วย
งานที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเม่ือมีการแก้ไขข้อก�าหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ 
กฎเกณฑ์ให้พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ เป็นปัจจุบัน

9. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
จากความผันผวนในทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์ตลอดปี 2560 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายใน

และภายนอก โดยปัจจัยภายในท่ีควรติดตาม คือการเมืองภายในประเทศซ่ึงยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ส่วนปัจจัยภายนอกที่

ส�าคัญ คือแนวโน้มการปรับข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซ่ึงอาจมีการชะลอความร้อนแรงลงบ้างประกอบ
กับการปรับตัวข้ึนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทองค�า และน�้ามัน ได้ส่งผลกระทบกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่าน้ีด้วย 
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เนื่องจากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้จะมคีวามเสี่ยงสงูจากความผนัผวนของราคาและความซับซ้อนของลกัษณะ
สินค้า  บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดการบริหารความเส่ียงท่ีเข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกค้า รวม
ถึงได้ก�าหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งค�าสั่งซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าท่ัวไป และขั้น
ตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday Force 
ณ เวลา 12.30 น. ของทุกวันท�าการ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจใน
การให้บริการในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง 

ในส่วนของธุรกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขั้นตอนการก�ากับดูแลความเส่ียงตามรายละเอียดข้างต้น
แล้ว ทางบริษัทฯ ยังก�าหนดให้ลูกค้าท่ีต้องการท�าธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ก่อนเริ่มท�าธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อก�าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของธุรกรรม ก่อนเริ่มท�าธุรกรรม และ
บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดการบริหารความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมน้ีเพ่ิมเติมด้วย

10. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ลูกค้าจะน�าไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและหาผล

ตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมของ
ลูกค้า โดยก�าหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก�าหนด จะต้อง
ด�ารงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซ่ึงหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของ
ผู้ยืมลดลงต�่ากว่าหลักประกันที่ก�าหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมน�าเงินหลักประกันมาวางเพ่ิมให้ถึงระดับ
หลักประกันที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

11. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
11.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากราคาของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคาทฤษฎี
ที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยท่ีใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงิน
ลงทุนต�่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซ่ึงในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับท่ีผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจ�ากัดเท่ากับจ�านวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซ้ือใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่ามีความเส่ียงซ่ึงผู้ลงทุนควรศึกษาท�าความเข้าใจก่อนท�าการลงทุน
ในใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประกอบด้วย

1) อุปสงค์และอุปทานของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซ้ือ
และขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

2) ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เม่ือปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี)

• เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง

• เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัว
ลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

3) ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

• เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะท่ีราคา Put Warrant 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
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• เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคา Put Warrant 
ปรับตัวลดลง

4) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เม่ือปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี)

• เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพ่ิมข้ึน ราคา Call Warrant และ 
Put Warrant อาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

• เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ 
Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย

5) อายุคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เม่ือปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี)

• เมื่ออายุคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับ
ตัวลดลงตามไปด้วย

6) อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

• เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคา Put Warrant จะปรับ
ตัวลดลง

• เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะท่ีราคา Put Warrant จะปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น

7) อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี)

• เมื่ออัตราเงินปันผลปรับเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะท่ีราคา Put Warrant อาจจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

• เมื่ออัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคา Put Warrant อาจจะ
ปรับตัวลดลง

ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ท�าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเส่ียงในเรื่องของสภาพคล่องได้
เนื่องจากจ�านวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบกับหลักทรัพย์ท่ัวไปท่ีท�าการซ้ือขายในตลาดฯ นอกจากน้ี
สภาพคล่องของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เม่ือการซ้ือขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลงลด

อย่างไรก็ตามผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะท�าหน้าในการส่งค�าสั่งเสนอซ้ือและเสนอขายเพ่ือควบคุมราคา 
และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถท�าการซ้ือขายใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งน้ีผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อก�าหนดสิทธิโดยละเอียดก่อน
ตัดสินใจลงทุน

11.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

การที่บริษัทที่ เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯอาจจะท�าการปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย ส�าหรับ
ใบส�าคัญสิทธิอนุพันธ์ท่ีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น โดยค�านวณจากสูตรที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซ่ึงได้แก่

1) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซ่ึงเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

2) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง

3) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง

4) การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 113

การถูกระงับหรือหยุดการซ้ือขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการค�านวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุดการซ้ือขาย โดยการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ Halt 
(H) จะท�าส่งผลให้ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซ้ือขายไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สามารถ
ท�าการซ้ือขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณีที่สินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
ที่มีการหยุดการค�านวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบก�าหนดอายุของ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะท�าการเลื่อนวันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่ง
ผลให้อายุที่คงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะท�าให้ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

การช� าระบัญชีของบริษัทอ้างอิง

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชี หรือศาลมีค�าสั่งถึงท่ีสุด
ให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซ้ือ (Call warrant) 
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถน�าไปใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ที่ศาลก�าหนดหรือมีค�าสั่ง แล้วแต่
กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบท�าให้มูลค่าของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม
ของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชี หรือศาลมีค�าสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดท�าโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระท่ีอยู่ในบัญชีท่ีส�านักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดท�าขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ ช�าระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยช�าระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเชค็ระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายช่ือตามสมุดทะเบียน 
ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันท�าการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรม
หรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ท�าการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือ
ราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผู้ถือ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะท�าการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิ
อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการก�าหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันท่ีมีผลบังคับใช้ โดยไม่ท�า
ให้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบ
ตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

11.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการช� าระราคาและส่งมอบ

เหตุการณ์ขัดข้องในการช�าระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซ่ึงท�าให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่
สามารถช�าระราคาให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลท�าให้ไม่สามารถซ้ือขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ 

(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซ้ือขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 

(3) มีข้อก�าหนดตามกฎหมาย หรือค�าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซ้ือขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนท�าให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้
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• เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant 
ปรับตัวลดลง

4) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

• เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant และ 
Put Warrant อาจจะปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วย

• เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ 
Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย

5) อายุคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เม่ือปัจจัยอ่ืนๆคงที่)

• เมื่ออายุคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับ
ตัวลดลงตามไปด้วย

6) อัตราดอกเบี้ย (เม่ือปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี)

• เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพ่ิมข้ึน ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับ
ตัวลดลง

• เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับ
ตัวเพ่ิมขึ้น

7) อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เม่ือปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี)

• เมื่ออัตราเงินปันผลปรับเพ่ิมข้ึน ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

• เมื่ออัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะ
ปรับตัวลดลง

ความเส่ียงในเร่ืองสภาพคล่อง

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ท�าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องได้
เนื่องจากจ�านวนท่ีถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ท�าการซ้ือขายในตลาดฯ นอกจากน้ี
สภาพคล่องของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เม่ือการซ้ือขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลงลด

อย่างไรก็ตามผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะท�าหน้าในการส่งค�าสั่งเสนอซ้ือและเสนอขายเพื่อควบคุมราคา 
และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีระบุไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถท�าการซ้ือขายใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อก�าหนดสิทธิโดยละเอียดก่อน
ตัดสินใจลงทุน

11.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

การท่ีบริษัทท่ีเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯอาจจะท�าการปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย ส�าหรับ
ใบส�าคัญสิทธิอนุพันธ์ที่ สินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น โดยค�านวณจากสูตรที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทผู้ออกหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซ่ึงได้แก่

1) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซ่ึงเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

2) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง

3) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง

4) การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 113

การถูกระงับหรือหยุดการซ้ือขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการค�านวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุดการซ้ือขาย โดยการประกาศข้ึนเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ Halt 
(H) จะท�าส่งผลให้ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีอ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซ้ือขายไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สามารถ
ท�าการซ้ือขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณีท่ีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
ที่มีการหยุดการค�านวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบก�าหนดอายุของ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะท�าการเลื่อนวันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่ง
ผลให้อายุที่คงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะท�าให้ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

การช� าระบัญชีของบริษัทอ้างอิง

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชี หรือศาลมีค�าสั่งถึงที่สุด
ให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซ้ือ (Call warrant) 
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถน�าไปใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันท่ีที่ศาลก�าหนดหรือมีค�าสั่ง แล้วแต่
กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบท�าให้มูลค่าของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม
ของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชี หรือศาลมีค�าสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดท�าโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระท่ีอยู่ในบัญชีที่ส�านักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดท�าข้ึนไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันท่ีผู้ออกใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ ช�าระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยช�าระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเชค็ระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ท่ีมีรายช่ือตามสมุดทะเบียน 
ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันท�าการนับจากวันท่ีประกาศราคายุติธรรม
หรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ท�าการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือ
ราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผู้ถือ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะท�าการพิจารณาหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิ
อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการก�าหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ท�า
ให้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบ
ตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

11.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการช� าระราคาและส่งมอบ

เหตุการณ์ขัดข้องในการช�าระราคา หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซ่ึงท�าให้ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่
สามารถช�าระราคาให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ท่ีใช้สิทธิได้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลท�าให้ไม่สามารถซ้ือขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ 

(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซ้ือขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 

(3) มีข้อก�าหนดตามกฎหมาย หรือค�าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซ้ือขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนท�าให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้
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11.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของ 
บริษัทฯ (Credit Risk)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของ
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเช่ือถือของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค�้าประกัน
การช�าระหนี้ หากผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้ไม่สามารถช�าระหนี้ หรือผิดนัดช�าระหนี้
ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหน้ีไม่มีประกันของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
หรือผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้ โดยไม่ค�านึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และผู้ลงทุนมีความเส่ียงที่

จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจ�านวนหรือบางส่วนของจ�านวนหนี้ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู้ลงทุน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเง่ือนไขของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดท�าดัชนีหลักทรัพย์

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ออก พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเส่ียงที่ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของผู้
ออก ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา และอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับการ              
จัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่อันดับความน่าเช่ือถือเท่ากับ BBB+                                      
(ณ วันที่ 26 กันยายน  2560) ซ่ึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ออกเพ่ิมเติมได้จากแบบ 
69-dw-full/short แบบ 56-1ร่างข้อก�าหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อก�าหนด
สิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

12.  ความเส่ียงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25 
บมจ. ฟินันซ่า เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วของบริษัทฯ จึงสามารถ

ควบคุมมติท่ีประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระส�าคัญ หรือเรื่องท่ีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้
คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 9 ท่าน ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลตรวจ
สอบ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 115

หลักการกำ กับดูแลที่ดี
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อด�าเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ดังนั้น บริษัทฯ มีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูล

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1A-1B 

ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในการด�าเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีน
โยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมท้ังนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือก
สถานที่จัดการประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก พร้อม
ทั้งได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ ดังนี้

1.1  บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่ เพียงพอต่อการพิจารณาใน
แต่ละวาระก่อนการประชุม

1.2  บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อด�าเนินการ ดังนี้
ก.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ข.) การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้ก�าหนดจ�านวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่กรรมการ
ค.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     
ง.) การพิจารณาเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล 
จ.) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผู้อื่นหรือมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 

1.3  บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.4  บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการได้ล่วงหน้าโดยการ

เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com
1.5  บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต�่ากว่า 7 วันท�าการ ซ่ึงสอดคล้องตามหลัก
เกณฑ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด

1.6  บริษัทฯ ได้น�าหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุม14 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ได้น�าไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com 
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11.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของ 
บริษัทฯ (Credit Risk)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของ
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเช่ือถือของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค�้าประกัน
การช�าระหนี้ หากผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค�้าประกันการช�าระหน้ีไม่สามารถช�าระหน้ี หรือผิดนัดช�าระหนี้
ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหน้ีไม่มีประกันของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
หรือผู้ค�้าประกันการช�าระหน้ี โดยไม่ค�านึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่

จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจ�านวนหรือบางส่วนของจ�านวนหนี้ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู้ลงทุน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆเก่ียวกับเง่ือนไขของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดท�าดัชนีหลักทรัพย์

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ออก พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานของผู้
ออก ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับการ              
จัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่ อันดับความน่าเช่ือถือเท่ากับ BBB+                                      
(ณ วันท่ี 26 กันยายน  2560) ซ่ึงเป็นคุณสมบัติหน่ึงในการขอออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ออกเพิ่มเติมได้จากแบบ 
69-dw-full/short แบบ 56-1ร่างข้อก�าหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนท่ี 1 ของข้อก�าหนด
สิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

12.  ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25 
บมจ. ฟินันซ่า เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วของบริษัทฯ จึงสามารถ

ควบคุมมติท่ีประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีวาระส�าคัญ หรือเรื่องท่ีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้
คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 9 ท่าน ท�าหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจ
สอบ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
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หลักการกำ กับดูแลที่ดี
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อด�าเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ดังนั้น บริษัทฯ มีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูล

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1A-1B 

ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ทั้งน้ี ในการด�าเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีน
โยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมท้ังนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือก
สถานที่จัดการประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก พร้อม
ทั้งได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ ดังนี้

1.1  บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาใน
แต่ละวาระก่อนการประชุม

1.2  บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือด�าเนินการ ดังน้ี
ก.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพ่ือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ข.) การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้ก�าหนดจ�านวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่กรรมการ
ค.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     
ง.) การพิจารณาเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล 
จ.) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผู้อื่นหรือมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 

1.3  บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.4  บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องท่ีจะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการได้ล่วงหน้าโดยการ

เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.fnsyrus.com
1.5  บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต�่ากว่า 7 วันท�าการ ซ่ึงสอดคล้องตามหลัก
เกณฑ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด

1.6  บริษัทฯ ได้น�าหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุม14 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ได้น�าไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com 
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จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีก�าหนดได้ ดังน้ี

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้  สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะ
ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

• กรณีการเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเข้า
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพ่ือเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เป็นกรรมการของบริษัทฯ
2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ในทางมิชอบ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนใน

ทางมิชอบ ดังนี้
• การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ท่ียังไม่เผยแพร่ต่อ สาธารณชน 

ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ก�าหนดจนถึงวันท่ีบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 
ส�าหรับกรรมการห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ีได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันท่ีประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

• การห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีได้ข้ึนทะเบียนบัญชีรายช่ือหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการ
ซ้ือขายหุ้นในช่วงที่ห้ามแต่อย่างใด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความส�าคัญ

ในการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท�าหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังน้ี

1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�าเนินการให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเช่ือถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. พนักงาน
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความส�าคัญเก่ียวกับการ

ดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม

รายละเอียด อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com

1)   สิทธิต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นโยบาย CG ของบริษัทฯ

2)  ข้อมูลที่ให้ในแต่ละวาระการประชุม หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

3)  สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซักถามในที่ประชุม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4)  รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
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• บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความส�าคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้มากยิ่งขึ้น  

• บริษัทฯ เน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน
3.  ลูกค้า

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่ว

ถึงและอย่างเพียงพอ
• บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะน�าข้อมูลความ

ลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด รวมทั้งจัดให้มีระบบงาน
ที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพ

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้
    บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือสัญญาที่ท�าร่วมกัน รวม

ทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
5. คู่แข่ง

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบ
กติกาตามที่ทางการก�าหนด

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะท�าลายคู่แข่ง หากแต่จะด�าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและเทียบ
เคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้

• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติ
การแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ทั้งนี้ ในปี
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่ก�าหนดในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยว
กับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

6. ชุมชนและสังคม
   บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการ

สร้างจิตส�านึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ด้วยการ
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนัก
ลงทุนทั่วไป

7. สิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส�านึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การ

ประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม�่าเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในส�านักงาน เช่น การ
ปิดดวงไฟที่ไม่จ�าเป็น การใช้อุปกรณ์ส�านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษ และใช้กระดาษ Reuse ส�าหรับเอกสารที่ไม่ส�าคัญ

8. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
   บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

จากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาท่ีฝ่าย
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง  ดังนี้

• จัดส่งให้กับ ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ช้ัน 18, 25 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 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
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จากท่ีกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ก�าหนดได้ ดังนี้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้  สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะ
ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

• กรณีการเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเข้า
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพ่ือเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เป็นกรรมการของบริษัทฯ
2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นใน

ทางมิชอบ ดังน้ี
• การห้ามผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อ สาธารณชน 

ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ ก�าหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 
ส�าหรับกรรมการห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

• การห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการ
ซ้ือขายหุ้นในช่วงท่ีห้ามแต่อย่างใด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความส�าคัญ

ในการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�าเนินการให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเช่ือถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. พนักงาน
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความส�าคัญเก่ียวกับการ

ดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม

รายละเอียด อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com

1)   สิทธิต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นโยบาย CG ของบริษัทฯ

2)  ข้อมูลที่ให้ในแต่ละวาระการประชุม หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

3)  สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซักถามในที่ประชุม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4)  รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
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• บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความส�าคัญ เพ่ือให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้มากยิ่งขึ้น  

• บริษัทฯ เน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันท่ีอยู่ร่วมกัน
3.  ลูกค้า

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทฯ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่ว

ถึงและอย่างเพียงพอ
• บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งน้ี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะน�าข้อมูลความ

ลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด รวมทั้งจัดให้มีระบบงาน
ที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพ

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้
    บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งน้ีภายใต้เง่ือนไขทางการค้า และ/หรือสัญญาท่ีท�าร่วมกัน รวม

ทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้ี
5. คู่แข่ง

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันท่ีดี ภายใต้กรอบ
กติกาตามที่ทางการก�าหนด

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะท�าลายคู่แข่ง หากแต่จะด�าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพ้ืนฐานท่ีมั่นคงและเทียบ
เคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้

• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติ
การแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ทั้งนี้ ในปี
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่ก�าหนดในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยว
กับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

6. ชุมชนและสังคม
   บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ เก้ือกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการ

สร้างจิตส�านึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ด้วยการ
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนัก
ลงทุนทั่วไป

7. สิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส�านึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การ

ประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม�่าเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในส�านักงาน เช่น การ
ปิดดวงไฟที่ไม่จ�าเป็น การใช้อุปกรณ์ส�านักงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษ และใช้กระดาษ Reuse ส�าหรับเอกสารที่ไม่ส�าคัญ

8. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
   บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

จากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่าย
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง  ดังน้ี

• จัดส่งให้กับ ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ช้ัน 18, 25 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

• แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001-8 หรือจัดส่งทางโทรสารท่ีหมายเลข 0-2658-9009
• จัดส่งทาง E-mail ที่  compliance@fnsyrus.com
• แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ท่ี www.fnsyrus.com
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล

ทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด�าเนินการดังกล่าวท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ 
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาท่ีก�าหนดซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�าหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีให้

กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารฉบับจริง
ให้กับส�านักงาน ก.ล.ต. 

4.2  รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย

ผ่านช่องทางที่ส�าคัญ ดังนี้
• จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และส�านักงาน ก.ล.ต.
• ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
• ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาทุกแห่ง
• แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ท่ี www.fnsyrus.com

 

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

ก.)  กรรมการอิสระ
บรษิทัฯ ก�าหนดใหก้รรมการอสิระมีความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการอยา่งชัดเจน โดยสามารถใหค้วาม

เหน็ไดโ้ดยอิสระ ตามขอบเขตหนา้ที่หรอืภารกจิที่ไดรั้บมอบหมาย พรอ้มทัง้ไมต่กอยู่ภายใตอ้ทิธิพลของบุคคล
หรอืกลุม่บุคคลใด รวมทัง้ไมม่สีถานการณใ์ดๆ ที่จะมาบีบบงัคับใหไ้มส่ามารถแสดงความเหน็ไดต้ามที่พงึจะเป็น

ข.)  บทบาทหน้าที่

กรรมการของบรษิทัฯ ทกุทา่นไดต้ระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ที่รบัผดิชอบ โดยใช้ความระมดัระวัง  ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ แทนผู้ถือหุ้น

5.2  ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
ก.)  คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน

บรษัิทฯ ก�าหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคณุสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้น
ของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชัดเจน 

ข.)  การอุทิศเวลา
ส�าหรบัปี 2560 กรรมการของบรษิทัฯ ทกุท่านไดอุ้ทศิเวลาและเข้ารว่มประชุมตามวันและเวลาที่บรษัิทฯ 

ก�าหนด ซ่ึงโดยสว่นใหญค่ณะกรรมการทกุทา่นไดเ้ขา้รว่มประชุมเพื่อใหค้วามเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุม
ที่บรษัิทฯ ก�าหนดอยา่งสม�่าเสมอ

5.3  ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการโดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ เพ่ือให้ได้บุคคลที่ เป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าด�ารงต�าแหน่งซ�้ าเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกเป็นกรรมการ 
5.4  ประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก.)  การก�าหนดนโยบายต่างๆ
ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ 

ดังนั้น บทบาทที่ส�าคญัยิ่งของคณะกรรมการคอื การก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงาน และนโยบายของบรษิทัฯ 

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 119

ที่ส�าคัญ เช่น การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีส�าคัญในการ
ด�าเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ

ข.)  คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีการก�าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

เรื่องบางเรื่องได้ตามความเหมาะสม และท�าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการด�าเนินงานในเรื่องนัน้ ๆ จากคณะกรรมการต่าง ๆ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ทั้งนี้ ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 10 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะ
กรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและ
พิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท

ค.)  การประชุมของคณะกรรมการ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีก�าหนดการและความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วม

ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

*,** แต่งตั้งนายจื้อเซ่ิง สวู่ แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560
หมายเหตุ : การร่วมประชุมบางครั้งจะมีกรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจท่ีต้องเดินทางไปต่างประเทศ 

จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ช่ือ-นามสกุล การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) ปี

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 7/12

2. นายวราห์ สุจริตกุล 9/12

3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 12/12

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 8/12

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 12/12

6. นายสม พิศาลโสภณ* 2/4

7. นายจื้อเซ่ิง สวู่** 7/8

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 12/12

9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 12/12

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 12/12
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด�าเนินการดังกล่าวที่ เกี่ยวข้อง บริษัทฯ 
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาท่ีก�าหนดซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีก�าหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีให้

กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารฉบับจริง
ให้กับส�านักงาน ก.ล.ต. 

4.2  รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย

ผ่านช่องทางท่ีส�าคัญ ดังนี้
• จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และส�านักงาน ก.ล.ต.
• ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
• ติดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาทุกแห่ง
• แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ท่ี www.fnsyrus.com

 

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

ก.)  กรรมการอิสระ
บรษิทัฯ ก�าหนดใหก้รรมการอสิระมีความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการอยา่งชัดเจน โดยสามารถใหค้วาม

เหน็ไดโ้ดยอสิระ ตามขอบเขตหนา้ที่หรอืภารกจิที่ไดรั้บมอบหมาย พรอ้มทัง้ไมต่กอยูภ่ายใตอ้ทิธิพลของบุคคล
หรอืกลุม่บุคคลใด รวมทัง้ไมม่สีถานการณใ์ดๆ ที่จะมาบีบบงัคับใหไ้มส่ามารถแสดงความเหน็ไดต้ามที่พงึจะเป็น

ข.)  บทบาทหน้าท่ี
กรรมการของบรษิทัฯ ทกุทา่นไดต้ระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ที่รบัผดิชอบ โดยใช้ความระมดัระวัง  ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต  เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ แทนผู้ถือหุ้น
5.2  ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ก.)  คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
บรษัิทฯ ก�าหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคณุสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้น

ของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชัดเจน 
ข.)  การอุทิศเวลา

ส�าหรบัปี 2560 กรรมการของบรษิทัฯ ทกุท่านไดอุ้ทศิเวลาและเข้ารว่มประชุมตามวันและเวลาที่บรษัิทฯ 
ก�าหนด ซ่ึงโดยสว่นใหญค่ณะกรรมการทกุทา่นไดเ้ขา้รว่มประชุมเพื่อใหค้วามเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุม
ที่บรษัิทฯ ก�าหนดอยา่งสม�่าเสมอ

5.3  ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการโดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ เพ่ือให้ได้บุคคลที่ เป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าด�ารงต�าแหน่งซ�้ าเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกเป็นกรรมการ 
5.4  ประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก.)  การก�าหนดนโยบายต่างๆ
ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ 

ดังนั้น บทบาทที่ส�าคญัยิ่งของคณะกรรมการคอื การก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงาน และนโยบายของบรษิทัฯ 
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ที่ส�าคัญ เช่น การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญในการ
ด�าเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ

ข.)  คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีการก�าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

เรื่องบางเรื่องได้ตามความเหมาะสม และท�าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการด�าเนินงานในเรื่องนัน้ ๆ จากคณะกรรมการต่าง ๆ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ทั้งนี้ ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 10 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการจัดการ คณะ
กรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและ
พิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท

ค.)  การประชุมของคณะกรรมการ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีก�าหนดการและความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วม

ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังน้ี

*,** แต่งตั้งนายจื้อเซ่ิง สวู่ แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560
หมายเหตุ : การร่วมประชุมบางครั้งจะมีกรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจท่ีต้องเดินทางไปต่างประเทศ 

จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ช่ือ-นามสกุล การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) ปี

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 7/12

2. นายวราห์ สุจริตกุล 9/12

3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 12/12

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 8/12

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 12/12

6. นายสม พิศาลโสภณ* 2/4

7. นายจื้อเซ่ิง สวู่** 7/8

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 12/12

9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 12/12

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 12/12
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
โดยมี นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

ในทางมิชอบ ดังนี้
1. การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ท่ียังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซ้ือหรือ

ขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ก�าหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ส�าหรับกรรมการห้าม
ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ีได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาส
หรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

2. การห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีท่ีบริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเก่ียวกับบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้  หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการท่ีได้ก�าหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษท่ีบริษัทฯ ก�าหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับท่ีบริษัทฯ ก�าหนดต่อไป

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและ
ไม่ปรากฏว่ามีการซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

ช่ือ-นามสกุล การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) ปี

1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 12/12

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 12/12

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 12/12
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรท่ี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่ส�านักงาน ก.ล.ต.ก�าหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร  ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อ
ประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ จะน�าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป 
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้

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

ช่ือ-นามสกุล
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1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ - ปี 2551 - - - - ปี 2559 -

2. นายวราห์  สุจริตกุล ปี 2545 - - - - - ปี 2559 -

3. นายช่วงชัย  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. นายจื้อเซ่ิง สวู่ - - - - - - ปี 2560 -

8. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ  - ปี 2547 ปี 2548 ปี 2548 - - ปี 2558 ปี 2558

9. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร ปี 2551 - ปี 2552 - ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 -

10. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ ปี 2549 - ปี 2553 - - - ปี 2557 ปี 2558



รายงานประจำ ปี 2560120

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังน้ี
โดยมี นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

ในทางมิชอบ ดังน้ี
1. การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซ้ือหรือ

ขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ ก�าหนดจนถึงวันท่ีบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ส�าหรับกรรมการห้าม
ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาส
หรือรายเดือนจนถึงวันท่ีประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

2. การห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หน่ึง กรณีท่ีบริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีได้ข้ึนทะเบียนบัญชีรายช่ือหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งน้ี  หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก�าหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษท่ีบริษัทฯ ก�าหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ ก�าหนดต่อไป

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2560 ท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและ
ไม่ปรากฏว่ามีการซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

ช่ือ-นามสกุล การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) ปี

1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 12/12

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 12/12

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 12/12

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 121

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรท่ีส�านักงาน ก.ล.ต.ก�าหนด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร  ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลท่ีดี

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อ
ประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ จะน�าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป 
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่ เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้

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

ช่ือ-นามสกุล
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1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ - ปี 2551 - - - - ปี 2559 -

2. นายวราห์  สุจริตกุล ปี 2545 - - - - - ปี 2559 -

3. นายช่วงชัย  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. นายจื้อเซ่ิง สวู่ - - - - - - ปี 2560 -

8. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ  - ปี 2547 ปี 2548 ปี 2548 - - ปี 2558 ปี 2558

9. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร ปี 2551 - ปี 2552 - ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 -

10. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ ปี 2549 - ปี 2553 - - - ปี 2557 ปี 2558



122            รายงานประจําป 2560 

 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 10 คณะ 

คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั�นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และ

คณะกรรมการด้านการจัดซื�อของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 9 ท่าน โดยเป�นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี� 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ  ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

1. นายชัชวาลย ์ เจียรวนนท์ 

ตําแหน่ง • ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 55 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - Business Administration University of Southern California, 

USA 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 71/2008 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 13/2016 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่ง

อื�นๆ 

• กรรมการ (มีอํานาจ)  บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ บจ.ทรูวิชั�นส์ กรุ๊ป  

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั�น 

• กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย(์ไทยแลนด)์ 

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทเลคอมโฮลดิ�ง 

• กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ 

• กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั�น 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท 

• บริษัททั�วไป      2 บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• กรรมการ บมจ.ทรู วิชั�นส ์

• ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย 

• ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี� 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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2. นายวราห์  สุจรติกุล 

ตําแหน่ง • รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Business Administration University of New Hamshire, USA 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 21/2002 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 17/2016 

การดํารงตําแหน่ง

อื�นๆ 

• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย ์เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

• กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

• กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล 

• กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 2  บริษัท 

• บริษัททั�วไป 4  บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย 

• กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

• กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ 

ตําแหน่ง • กรรมการผู้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 56 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 23/2004 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 2/2015 

การดํารงตําแหน่ง

อื�นๆ 

• ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ (มีอํานาจ) บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย ์เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

• กรรมการ (มีอํานาจ) บจ.หลกัทรัพย์ ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�น

แนล 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน     1  บริษัท 

• บริษัททั�วไป          2  บริษัท 
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 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 10 คณะ 

คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั�นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และ

คณะกรรมการด้านการจัดซื�อของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 9 ท่าน โดยเป�นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี� 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ  ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

1. นายชัชวาลย ์ เจียรวนนท์ 

ตําแหน่ง • ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 55 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - Business Administration University of Southern California, 

USA 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 71/2008 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 13/2016 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่ง

อื�นๆ 

• กรรมการ (มีอํานาจ)  บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ บจ.ทรูวิชั�นส์ กรุ๊ป  

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั�น 

• กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย(์ไทยแลนด)์ 

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทเลคอมโฮลดิ�ง 

• กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ 

• กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั�น 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท 

• บริษัททั�วไป      2 บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• กรรมการ บมจ.ทรู วิชั�นส ์

• ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย 

• ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี� 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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2. นายวราห์  สุจรติกุล 

ตําแหน่ง • รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Business Administration University of New Hamshire, USA 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 21/2002 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 17/2016 

การดํารงตําแหน่ง

อื�นๆ 

• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย ์เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

• กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

• กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล 

• กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 2  บริษัท 

• บริษัททั�วไป 4  บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย 

• กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

• กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ 

ตําแหน่ง • กรรมการผู้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 56 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 23/2004 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 2/2015 

การดํารงตําแหน่ง

อื�นๆ 

• ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ (มีอํานาจ) บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย ์เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

• กรรมการ (มีอํานาจ) บจ.หลกัทรัพย์ ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�น

แนล 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน     1  บริษัท 

• บริษัททั�วไป          2  บริษัท 
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3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

• ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 100,000 หุ้น 

 

4. นายสมภพ กรีะสุนทรพงษ์ 

ตําแหน่ง • กรรมการผู้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 16/2004 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 3/2015 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • กรรมการ (มีอํานาจ)  บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

• บริษัททั�วไป          -  บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ  บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

5. นางพรพริ�ง สุขสันตสิุวรรณ 

ตําแหน่ง • กรรมการผู้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 60 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  American University of Human Sciences 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 48/2005      

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 105/2008 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 2/2015 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 7/2008 สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน   

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • กรรมการ (มีอํานาจ)  บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ (มีอํานาจ)  บจ.หลกัทรัพย์ ที�ปรึกษาการลงทุน  เอฟเอสเอส อินเตอร์

เนชั�นแนล 

• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย ์ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย ์  
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5. นางพรพริ�ง สุขสันตสิุวรรณ 

• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า กองทุนคุ้มครองผู้

ลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า   

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

• บริษัททั�วไป 2  บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บจ. หลักทรัพย ์สินเอเชีย 

• กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

6. Mr. ZHISHENG XU 

ตําแหน่ง • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 39 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท การบัญชี Guanghua School of Business, Peking University 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 19/2017 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ 

 

• กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัททั�วไป 1 บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • Head of Division Finance Industrial and Commercial Bank of Chaina 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

• ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 100,000 หุ้น 

 

4. นายสมภพ กรีะสุนทรพงษ์ 

ตําแหน่ง • กรรมการผู้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 16/2004 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 3/2015 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • กรรมการ (มีอํานาจ)  บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

• บริษัททั�วไป          -  บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ  บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

5. นางพรพริ�ง สุขสันตสิุวรรณ 

ตําแหน่ง • กรรมการผู้อํานวยการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 60 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  American University of Human Sciences 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 48/2005      

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 105/2008 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 2/2015 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 7/2008 สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน   

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • กรรมการ (มีอํานาจ)  บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ (มีอํานาจ)  บจ.หลกัทรัพย์ ที�ปรึกษาการลงทุน  เอฟเอสเอส อินเตอร์

เนชั�นแนล 

• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย ์ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย ์  

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 125 

      
    

     

5. นางพรพริ�ง สุขสันตสิุวรรณ 

• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า กองทุนคุ้มครองผู้

ลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า   

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

• บริษัททั�วไป 2  บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บจ. หลักทรัพย ์สินเอเชีย 

• กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

6. Mr. ZHISHENG XU 

ตําแหน่ง • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 39 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท การบัญชี Guanghua School of Business, Peking University 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 19/2017 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ 

 

• กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

• บริษัททั�วไป 1 บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • Head of Division Finance Industrial and Commercial Bank of Chaina 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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7. พล.ต.ท.วสินุ  ปราสาททองโอสถ 

ตําแหน่ง • กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 55 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA 

• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 11/2004 

• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที� 7/2005 

• ประกาศนียบัตร FND รุ่นที� 19/2005 

• ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที� 21/2015 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 3/2015 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 2 สถาบันวทิยาการตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

• กรรมการอิสระ  บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 

(ลาออกเมื�อ 18 มกราคม 2561 และมีผลบังคับเมื�อ 19 มกราคม 2561) 

• ผู้บัญชาการ  สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ 

• กรรมการ  บจ.กรุงเทพธนาคม 

• กรรมการ  บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค 

• กรรมการ  บมจ.การบินกรุงเทพ 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

 

• บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท 

• บริษัททั�วไป       2 บริษัท 

• หน่วยงานราชการ 2  แห่ง 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล 

• ผู้บัญชาการ  สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

• รองจเรตํารวจ  สํานักงานจเรตํารวจ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

• รองผู้บัญชาการ  สํานักงานกาํลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

• รองผู้บัญชาการ  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.หลกัทรัพย์ สนิเอเชีย 

• ผู้บังคับการ  กองบังคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง 2 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 3,655,614 หุ้น  (ไม่เปลี�ยนแปลง) 

  

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 127 

      
    

     

8. นายไพบูลย์  ศิรภิาณุเสถยีร  

ตําแหน่ง • กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 55 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

 

• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 105/2008   

• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที� 28/2009 

• ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที� 13/2011 

• ประกาศนียบัตร  HRP รุ่นที� 4/2013 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 5/2015 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ 

 

• กรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• กรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

 

• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

• บริษัททั�วไป          - บริษัท 

• หน่วยงานราชการ 2 แห่ง 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• กรรมการบริหาร สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

• กรรมการ  ธนาคารออมสิน 

• กรรมการ  บมจ. ผลิตไฟฟ้า 

• กรรมการ  บจ. ทรีนิตี�พลัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

9. นายกติตศิักดิ�  เบญจฤทธิ� 

ตําแหน่ง • กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 68 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต University of Wisconsin, USA 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 70/2006 

• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที� 32/2010 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 0/2014 

• ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที� 19/2015 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • กรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ�นเตอร์ 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติค ฟู๊ด จํากัด  

• ที�ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ  บจ.พรีเมียร์ ฟิชชั�น แคปปิตอล 

จํากัด 

• ที�ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ ์

จํานวนบริษัทที�ดํารง • บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท 
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7. พล.ต.ท.วสินุ  ปราสาททองโอสถ 

ตําแหน่ง • กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 55 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA 

• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที� 11/2004 

• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที� 7/2005 

• ประกาศนียบัตร FND รุ่นที� 19/2005 

• ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที� 21/2015 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 3/2015 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 2 สถาบันวทิยาการตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

• กรรมการอิสระ  บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 

(ลาออกเมื�อ 18 มกราคม 2561 และมีผลบังคับเมื�อ 19 มกราคม 2561) 

• ผู้บัญชาการ  สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ 

• กรรมการ  บจ.กรุงเทพธนาคม 

• กรรมการ  บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค 

• กรรมการ  บมจ.การบินกรุงเทพ 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

 

• บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท 

• บริษัททั�วไป       2 บริษัท 

• หน่วยงานราชการ 2  แห่ง 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล 

• ผู้บัญชาการ  สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

• รองจเรตํารวจ  สํานักงานจเรตํารวจ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

• รองผู้บัญชาการ  สํานักงานกาํลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

• รองผู้บัญชาการ  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.หลกัทรัพย์ สนิเอเชีย 

• ผู้บังคับการ  กองบังคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง 2 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 3,655,614 หุ้น  (ไม่เปลี�ยนแปลง) 

  

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 127 

      
    

     

8. นายไพบูลย์  ศิรภิาณุเสถยีร  

ตําแหน่ง • กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 55 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

 

• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 105/2008   

• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที� 28/2009 

• ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที� 13/2011 

• ประกาศนียบัตร  HRP รุ่นที� 4/2013 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 5/2015 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ 

 

• กรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• กรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนบริษัทที�ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

 

• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

• บริษัททั�วไป          - บริษัท 

• หน่วยงานราชการ 2 แห่ง 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• กรรมการบริหาร สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

• กรรมการ  ธนาคารออมสิน 

• กรรมการ  บมจ. ผลิตไฟฟ้า 

• กรรมการ  บจ. ทรีนิตี�พลัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

9. นายกติตศิักดิ�  เบญจฤทธิ� 

ตําแหน่ง • กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 68 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต University of Wisconsin, USA 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 70/2006 

• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที� 32/2010 

• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที� 0/2014 

• ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที� 19/2015 

การดํารงตําแหน่งอื�นๆ • กรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ�นเตอร์ 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติค ฟู๊ด จํากัด  

• ที�ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ  บจ.พรีเมียร์ ฟิชชั�น แคปปิตอล 

จํากัด 

• ที�ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ ์

จํานวนบริษัทที�ดํารง • บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท 
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9. นายกติตศิักดิ�  เบญจฤทธิ� 

ตําแหน่งกรรมการ • บริษัททั�วไป          1 บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพันบริษัทฯ   

บริษัทฯ ได้กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพันบริษัทฯ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย  นายสมภพ 

กีระสุนทรพงษ์ นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ นายช่วงชยั นะวงศ ์และ นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ โดยกรรมการสองในสี�

คนลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.  บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที�ประชุม 

ผู้ถือหุ้นที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั�งจะต้อง

ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที�สุด 

2.  กําหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุม

กํากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป�นไปตามนโยบายที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการ

ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั�งใจที�จะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง 

3.  มีอํานาจแต่งตั�งกรรมการจํานวนหนึ�งให้เป�นกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าที�บริหารงานของบริษัทฯ 

ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้แต่งตั�งกรรมการคนหนึ�งในคณะกรรมการบริหารเป�นประธานคณะ

กรรมการบริหารและกรรมการอีกท่านหนึ�งเป�นประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นอกจากนี�คณะกรรมการ บริษัทฯ อาจ

มอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.  รับผิดชอบในการสอบทานงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี 

ความถูกต้องและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที�เป�นจริง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรอง

โดยทั�วไป โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที�ได้รับการขึ�นทะเบียนและรับอนุญาต เพื�อนําเสนอต่อที�

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาและอนุมัติ 

5.  ให้ความสําคัญต่อหน้าที�การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื�อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื�อเปิดเผยสารสนเทศ

ที�สําคัญและจําเป�นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ 

6.  คณะกรรมการอาจแต่งตั�งบุคคลอื�นหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้

การกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร  อย่างไรก็ดี  คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงแก้ไข

คําสั�งดังกลา่วได้ ทั�งนี� การมอบอํานาจดังกล่าวผู้รับมอบอํานาจไม่สามารถอนุมัติรายการที�ผู้รับมอบอํานาจ และ/หรือ

บุคคลที�เกี�ยวข้อง และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และ/หรือมีส่วนได้เสีย ทั�งนี� มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วม

ประชุมด้วย 

7.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัท

ฯ ทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคัญให้แก่บุคคลอื�น หรือการซื�อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป�นของบริษัทฯ การ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทั�งการจ่ายบําเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป�นต้น โดยเป�นการ

ดําเนินการผ่านการพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื�อนําเสนออนุมัติต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

8.  พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื�อขายของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตาม

อํานาจอนุมัติที�กําหนด รวมทั�งในวงเงินที�เกินกว่าอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที�กําหนด และ/หรือ
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ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ทั�งนี�  หากเป�นกรณีเร่งด่วน และ/หรือความจําเป�นในการดําเนินงานให้นําเสนอฝ่ายงานที�

เกี�ยวข้องขออนุมัติเป�นมติเวียน และแจ้งให้รับทราบอีกครั�งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั�งถัดไป  อย่างไรก็ดี  

หากเป�นกรณีที�คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรอบการดําเนินการอยู่แล้ว และอนุมัติให้ดําเนินการกรณีดังกล่าวได้หากมี

ความจําเป�นเร่งด่วน ก็ให้ขอสัตยาบันต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้จัดให้มีการ

ถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการที�เป�นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน มี

คุณสมบัติตามที�กฎหมายกําหนดและเป�นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทางการที�เกี�ยวข้อง

ทั�งนี�  กรรมการอิสระทั�ง 3 ท่าน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั�งให้เป�นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที�กฎหมายที�

เกี�ยวข้องกําหนด ซึ�งหนึ�งในกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจะมีกรรมการ 1 ท่าน ที�ต้องเป�นผู้มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน 

 

การแต่งตั �งคณะกรรมการบริษัทฯ  

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื�อคัดเลือกบุคคลที�จะแต่งตั�งเป�นกรรมการบริษัทฯ  แต่บริษัทฯ มี

นโยบายที�จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที�สามารถเอื�อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั�งนี� จะต้องพิจารณาจากปัจจัย

หลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ เป�นต้น โดยได้กําหนด

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั�งและถอดถอนกรรมการดังนี� 

1.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั�งหมดนั�น ต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ

ตามที�กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด อย่างไรก็ตาม 

กรรมการบริษัทฯ จะเป�นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

2.  ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั�งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี� 

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�ง (1) หุ้น ต่อหนึ�ง (1) เสียง 

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (ก) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป�นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

ค. บุคคลที�ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป�นผู้ได้รับเลือกเป�นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือ

พึงจะเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั�งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที�พึงจะมี ให้

ประธานที�ประชุมเป�นผู้ออกเสียงชี�ขาด 

3.  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง

ออกเป�นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั�นให้ใช้วิธี จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั�น

เป�นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

4.  ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

ของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5.  ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลคนหนึ�งซึ�งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ�งเข้าเป�นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยัง

เหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน ซึ�งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนกรรมการที�ยังเหลืออยู่ 
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9. นายกติตศิักดิ�  เบญจฤทธิ� 

ตําแหน่งกรรมการ • บริษัททั�วไป          1 บริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษัทฯ   

บริษัทฯ ได้กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพันบริษัทฯ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย  นายสมภพ 

กีระสุนทรพงษ์ นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ นายช่วงชยั นะวงศ ์และ นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ โดยกรรมการสองในสี�

คนลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.  บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที�ประชุม 

ผู้ถือหุ้นที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั�งจะต้อง

ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที�สุด 

2.  กําหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุม

กํากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป�นไปตามนโยบายที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการ

ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั�งใจที�จะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง 

3.  มีอํานาจแต่งตั�งกรรมการจํานวนหนึ�งให้เป�นกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าที�บริหารงานของบริษัทฯ 

ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้แต่งตั�งกรรมการคนหนึ�งในคณะกรรมการบริหารเป�นประธานคณะ

กรรมการบริหารและกรรมการอีกท่านหนึ�งเป�นประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นอกจากนี�คณะกรรมการ บริษัทฯ อาจ

มอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.  รับผิดชอบในการสอบทานงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี 

ความถูกต้องและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที�เป�นจริง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรอง

โดยทั�วไป โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที�ได้รับการขึ�นทะเบียนและรับอนุญาต เพื�อนําเสนอต่อที�

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาและอนุมัติ 

5.  ให้ความสําคัญต่อหน้าที�การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื�อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื�อเปิดเผยสารสนเทศ

ที�สําคัญและจําเป�นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ 

6.  คณะกรรมการอาจแต่งตั�งบุคคลอื�นหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้

การกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร  อย่างไรก็ดี  คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงแก้ไข

คําสั�งดังกลา่วได้ ทั�งนี� การมอบอํานาจดังกล่าวผู้รับมอบอํานาจไม่สามารถอนุมัติรายการที�ผู้รับมอบอํานาจ และ/หรือ

บุคคลที�เกี�ยวข้อง และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และ/หรือมีส่วนได้เสีย ทั�งนี� มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วม

ประชุมด้วย 

7.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัท

ฯ ทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคัญให้แก่บุคคลอื�น หรือการซื�อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป�นของบริษัทฯ การ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทั�งการจ่ายบําเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป�นต้น โดยเป�นการ

ดําเนินการผ่านการพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื�อนําเสนออนุมัติต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

8.  พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื�อขายของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตาม

อํานาจอนุมัติที�กําหนด รวมทั�งในวงเงินที�เกินกว่าอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที�กําหนด และ/หรือ

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 129 

      
    

     

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ทั�งนี�  หากเป�นกรณีเร่งด่วน และ/หรือความจําเป�นในการดําเนินงานให้นําเสนอฝ่ายงานที�

เกี�ยวข้องขออนุมัติเป�นมติเวียน และแจ้งให้รับทราบอีกครั�งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั�งถัดไป  อย่างไรก็ดี  

หากเป�นกรณีที�คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรอบการดําเนินการอยู่แล้ว และอนุมัติให้ดําเนินการกรณีดังกล่าวได้หากมี

ความจําเป�นเร่งด่วน ก็ให้ขอสัตยาบันต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้จัดให้มีการ

ถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการที�เป�นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน มี

คุณสมบัติตามที�กฎหมายกําหนดและเป�นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทางการที�เกี�ยวข้อง

ทั�งนี�  กรรมการอิสระทั�ง 3 ท่าน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั�งให้เป�นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที�กฎหมายที�

เกี�ยวข้องกําหนด ซึ�งหนึ�งในกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจะมีกรรมการ 1 ท่าน ที�ต้องเป�นผู้มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน 

 

การแต่งตั �งคณะกรรมการบริษัทฯ  

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื�อคัดเลือกบุคคลที�จะแต่งตั�งเป�นกรรมการบริษัทฯ  แต่บริษัทฯ มี

นโยบายที�จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที�สามารถเอื�อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั�งนี� จะต้องพิจารณาจากปัจจัย

หลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ เป�นต้น โดยได้กําหนด

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั�งและถอดถอนกรรมการดังนี� 

1.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั�งหมดนั�น ต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ

ตามที�กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด อย่างไรก็ตาม 

กรรมการบริษัทฯ จะเป�นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

2.  ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั�งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี� 

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�ง (1) หุ้น ต่อหนึ�ง (1) เสียง 

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (ก) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป�นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

ค. บุคคลที�ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป�นผู้ได้รับเลือกเป�นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือ

พึงจะเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั�งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที�พึงจะมี ให้

ประธานที�ประชุมเป�นผู้ออกเสียงชี�ขาด 

3.  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง

ออกเป�นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั�นให้ใช้วิธี จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั�น

เป�นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

4.  ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

ของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5.  ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลคนหนึ�งซึ�งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ�งเข้าเป�นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยัง

เหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน ซึ�งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนกรรมการที�ยังเหลืออยู่ 
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การกําหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนวาระที�กรรมการจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที�สุด ดังนี� 

“ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการที�เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที�

จะดํารงตําแหน่งนานกว่านั�น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป�นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที�ของ

กรรมการรายดังกล่าว และชี�แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที�ต่อผู้ถือหุ้น    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เลขานุการบริษัทฯ 

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ 

ตําแหน่ง • เลขานุการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• หลักสูตรความรู้สําหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที�ปรึกษาทางการเงิน  

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย ์

• ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที� 25/2015 

• ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที� 68/2016 

• ประกาศนียบัตร BRP รุ่นที� 19/2016 

• ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที� 34/2016 

• ประกาศนียบัตร CRP รุ่นที� 14/2016 

ประสบการณ์ทํางาน • ผู้อํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บริษัทหลักทรัพย ์สินเอเซีย จํากัด 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเป�นเลขานุการบริษัท โดยได้แต่งตั�ง

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ ซึ�งมีความรู้ความสามารถทางบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั�งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์

ต่างๆ ที�บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ�งจากประสบการณ์การทํางานและความรู้ความสามารถที�ผ่านมา คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป�นผู้ที�มีความเหมาะสมที�จะปฎิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป�นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทในการดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 

หน้าที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี� 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด 

4. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่านดังนี้

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  ข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้ง
กฎหมายและ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่ เกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  ซ่ึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ  จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 

ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

การแต่งตัง้กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์

ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบ้ืองต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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การกําหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนวาระที�กรรมการจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที�สุด ดังนี� 

“ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการที�เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที�

จะดํารงตําแหน่งนานกว่านั�น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป�นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที�ของ

กรรมการรายดังกล่าว และชี�แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที�ต่อผู้ถือหุ้น    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เลขานุการบริษัทฯ 

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ 

ตําแหน่ง • เลขานุการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• หลักสูตรความรู้สําหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที�ปรึกษาทางการเงิน  

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย ์

• ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที� 25/2015 

• ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที� 68/2016 

• ประกาศนียบัตร BRP รุ่นที� 19/2016 

• ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที� 34/2016 

• ประกาศนียบัตร CRP รุ่นที� 14/2016 

ประสบการณ์ทํางาน • ผู้อํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บริษัทหลักทรัพย ์สินเอเซีย จํากัด 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเป�นเลขานุการบริษัท โดยได้แต่งตั�ง

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ ซึ�งมีความรู้ความสามารถทางบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั�งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์

ต่างๆ ที�บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ�งจากประสบการณ์การทํางานและความรู้ความสามารถที�ผ่านมา คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป�นผู้ที�มีความเหมาะสมที�จะปฎิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป�นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทในการดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 

หน้าที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี� 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด 

4. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 131

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่านดังน้ี

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธ์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  ข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้ง
กฎหมายและ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  ซ่ึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ  จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 

ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

การแต่งตัง้กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจเก่ียวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์

ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอ่ืนอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
1. บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบัญญัติมหาชนและ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ
ประกาศที่ออกโดยส�านักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ท�างานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ส�านักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา      
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า  ทั้งน้ี การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง
เป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2560 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

โดยมี นายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการก�าหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้กับ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ก�าหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีความชัดเจน
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจ�าปีของกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของ 

บริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด�าเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอ�านาจอนุมัติ 

ทัง้นี้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ
ไว้แล้ว

4. พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อน�าเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ และ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจ 

5. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้น ๆ ได้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการ

2. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

3. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานคณะกรรมการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
1. บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบัญญัติมหาชนและ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ
ประกาศท่ีออกโดยส�านักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ท�างานและความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ประกอบกันท่ีสามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ส�านักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา      
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า  ทั้งน้ี การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2560 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

โดยมี นายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการก�าหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ให้กับ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ก�าหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและมีความชัดเจน
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปล่ียนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจ�าปีของกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของ 

บริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด�าเนินงานต่าง ๆ ในส่วนท่ีเกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารท่ีมีอ�านาจอนุมัติ 

ทัง้นี้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ
ไว้แล้ว

4. พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อน�าเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ และ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจ 

5. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้น ๆ ได้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการ

2. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

3. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานคณะกรรมการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ
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6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังน้ี

* กรรมการบริหาร สายงานค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ
โดยมี นางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการท�าธุรกรรมบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติต่อไป
2. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ให้อยู่

ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ ก�าหนด
3. พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท
4. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
5. พิจารณาก�าหนดรายช่ือหลักทรัพย์ที่อนุมัติให้ซ้ือขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ท่ี เข้า

ข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติก่อนส่งค�าสั่งซ้ือขาย
6. พิจารณาการด�าเนินการกับลูกหนี้มีปัญหา
7. พิจารณาการด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ ส�านักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ปปง. ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
เป็นต้น

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้งสุข สันติสุวรรณ กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

4. นางสาวกนกวรรณ พฤกษธัมมโกวิท กรรมการ

5. นายอัคคยุต บุญอินทร์ กรรมการ

6. นางสาวช่อเพชร เรียมดี กรรมการ

7. กรรมการบริหารสายงานค้าหลักทรัพย์ * กรรมการ

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 135

คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 19 ท่านดังนี้

โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการ
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนด�าเนินงานด้าน

การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทาง

ธุรกิจ เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ควบคุมดูแลผู้แนะน�าการลงทุนให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
3.1 การด�าเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

3. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการ

4. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการ

5. นายชัยพร ธรรมพีร กรรมการ

6. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์ กรรมการ

7. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล กรรมการ

8. นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ กรรมการ

9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร กรรมการ

10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ์ กรรมการ

11. นางวิไล พงศ์ปรีชา กรรมการ

12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการ

13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ กรรมการ

14. นายสุพัตร์ อภิรติมัย กรรมการ

15. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการ

16. นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการ

17. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

18. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข กรรมการ

19. นางสาวจิตรคนึง  แสงชีวงษ์ กรรมการ
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6.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งน้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก�าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

* กรรมการบริหาร สายงานค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ
โดยมี นางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการท�าธุรกรรมบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านการตลาด และความเส่ียงด้านปฏิบัติการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไป
2. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ให้อยู่

ภายใต้ขอบเขตท่ีบริษัทฯ ก�าหนด
3. พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท
4. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
5. พิจารณาก�าหนดรายช่ือหลักทรัพย์ท่ีอนุมัติให้ซ้ือขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ที่ เข้า

ข่ายมีความเส่ียงสูงและมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีปฏิบัติก่อนส่งค�าสั่งซ้ือขาย
6. พิจารณาการด�าเนินการกับลูกหน้ีมีปัญหา
7. พิจารณาการด�าเนินการต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ ส�านักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ปปง. ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
เป็นต้น

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้งสุข สันติสุวรรณ กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

4. นางสาวกนกวรรณ พฤกษธัมมโกวิท กรรมการ

5. นายอัคคยุต บุญอินทร์ กรรมการ

6. นางสาวช่อเพชร เรียมดี กรรมการ

7. กรรมการบริหารสายงานค้าหลักทรัพย์ * กรรมการ

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 135

คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 19 ท่านดังนี้

โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนด�าเนินงานด้าน

การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทาง

ธุรกิจ เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ควบคุมดูแลผู้แนะน�าการลงทุนให้ปฏิบัติในเรื่องดังน้ี
3.1 การด�าเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

3. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการ

4. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการ

5. นายชัยพร ธรรมพีร กรรมการ

6. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์ กรรมการ

7. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล กรรมการ

8. นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ กรรมการ

9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร กรรมการ

10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ์ กรรมการ

11. นางวิไล พงศ์ปรีชา กรรมการ

12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการ

13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ กรรมการ

14. นายสุพัตร์ อภิรติมัย กรรมการ

15. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการ

16. นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการ

17. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

18. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข กรรมการ

19. นางสาวจิตรคนึง  แสงชีวงษ์ กรรมการ
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3.2 ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3.3 การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทตลาดสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือหามาตรการป้องกันและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาดเสนอ
การปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน  ดังน้ี

โดยมี นางสาวกนกพร ข�าสอางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
1. ก�าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2. การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
3. การจ�ากัดจ�านวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
4. การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถติดตามการลงทุน ของบ

ริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติให้ด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวข้างต้น ยกเว้น การก�าหนดวงเงินการถือครอง

หลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
6. บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางการ และนโยบาย

ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดในเรื่องดังกล่าว
7. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ�าปีของธุรกรรม DW ท่ีเสนอ

โดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์
8. ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย 

และแผนการด�าเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึน
9. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจ�าเพาะของ DW ท่ีจะออกเสนอขาย
10. ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW
11. แต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปลี่ยนแปลง ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระท�าการอย่างหน่ึง
อย่างใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรได้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

4. นางสาวช่อเพชร เรียมดี กรรมการ

5. นางสาวกนกพร ข�าสอางค์ กรรมการ
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คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณา

ความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่านดังนี้

*  กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด 

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
บริษัทฯ ก�าหนดให้ ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ด�าเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

และข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบ้ืองต้นก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
เพื่อพิจารณาด�าเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์ กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ

4. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์ กรรมการ

5. กรรมการบริหารสายงานค้าหลักทรัพย์ * กรรมการ
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3.2 ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3.3 การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทตลาดสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาดเสนอ
การปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน  ดังนี้

โดยมี นางสาวกนกพร ข�าสอางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
1. ก�าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2. การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่ เหมาะสม
3. การจ�ากัดจ�านวนผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึน
4. การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุน ของบ

ริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติให้ด�าเนินการใดๆ เก่ียวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวข้างต้น ยกเว้น การก�าหนดวงเงินการถือครอง

หลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมท่ีรับได้
6. บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางการ และนโยบาย

ของบริษัทฯ ท่ีก�าหนดในเรื่องดังกล่าว
7. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ�าปีของธุรกรรม DW ที่เสนอ

โดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์
8. ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย 

และแผนการด�าเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึน
9. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจ�าเพาะของ DW ที่จะออกเสนอขาย
10. ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW
11. แต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปลี่ยนแปลง ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นสมควรได้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

4. นางสาวช่อเพชร เรียมดี กรรมการ

5. นางสาวกนกพร ข�าสอางค์ กรรมการ
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คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณา

ความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ  เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่านดังนี้

*  กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด
บริษัทฯ ก�าหนดให้ ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ด�าเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

และข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
เพื่อพิจารณาด�าเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับบริษัทฯ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์ กรรมการ

3. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ

4. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์ กรรมการ

5. กรรมการบริหารสายงานค้าหลักทรัพย์ * กรรมการ
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คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่านดังน้ี

โดยมี นางดวงสมร ลาภเลิศสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี 
1. กลั่นกรอง จัดท�า และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัตินโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้
บริหารและพนักงานทุกระดับช้ันรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ

2. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง และแนวโน้มของ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

คณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท 
ก�าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซ้ือ เช่าซ้ือ และตรวจรับทรัพย์สินของบริษัท เช่น เฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ส�านักงาน รถยนต์ อุปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ รวมถึงการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

1. ก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจ�าหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

3. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ กรรมการ

4. นางวฤณภัส ด�ารงยิ่งสุภาพ กรรมการ

5. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์ กรรมการ

6. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข กรรมการ
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ผู้บริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร จ�านวน 21 ท่าน ดังนี้

ทั้งนี้ ประวัติย่อของนายช่วงชัย นะวงศ์  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ และนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ  ปรากฏภายใต้หัวข้อคณะกรรมการ 

ส่วนประวัติย่อของผู้บริหารอีก 18 ท่าน ปรากฏดังนี้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ�านวยการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อ�านวยการ

4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร

5. นางวิมล หล่อวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

6. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

7. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1

9. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2

10. นายชัยพร ธรรมพีร กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3

11. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4

12. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

13. นางวิไล พงศ์ปรีชา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7

14. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8

15. นายสุพัตร์ อภิรติภัย กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9

16. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10

17. นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12

18. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15

19. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ สถาบันต่างประเทศ

20. นางสาวนฤมล อาจอ�านวยวิภาส กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด

21. นายโฆษิต ธรรมธาดา กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค
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คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่านดังนี้

โดยมี นางดวงสมร ลาภเลิศสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี 
1. กลั่นกรอง จัดท�า และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้
บริหารและพนักงานทุกระดับช้ันรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ

2. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของ
ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

คณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซ้ือของบริษัท 
ก�าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซ้ือ เช่าซ้ือ และตรวจรับทรัพย์สินของบริษัท เช่น เฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ส�านักงาน รถยนต์ อุปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายลงทุนอ่ืนๆ รวมถึงการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี ดังนี้

1. ก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจ�าหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ

2. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ

3. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ กรรมการ

4. นางวฤณภัส ด�ารงยิ่งสุภาพ กรรมการ

5. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์ กรรมการ

6. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข กรรมการ
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ผู้บริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร จ�านวน 21 ท่าน ดังน้ี

ทั้งนี้ ประวัติย่อของนายช่วงชัย นะวงศ์  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ และนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ  ปรากฏภายใต้หัวข้อคณะกรรมการ 

ส่วนประวัติย่อของผู้บริหารอีก 18 ท่าน ปรากฏดังนี้

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ�านวยการ

3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อ�านวยการ

4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร

5. นางวิมล หล่อวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

6. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

7. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1

9. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2

10. นายชัยพร ธรรมพีร กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3

11. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4

12. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

13. นางวิไล พงศ์ปรีชา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7

14. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8

15. นายสุพัตร์ อภิรติภัย กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9

16. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10

17. นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12

18. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15

19. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ สถาบันต่างประเทศ

20. นางสาวนฤมล อาจอ�านวยวิภาส กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด

21. นายโฆษิต ธรรมธาดา กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค
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1. นางสาวสุพิน สรุะวิชัย  

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�กํากับตรวจสอบกิจการและความเสี�ยงองค์กร บมจ.หลักทรัพย์ 

ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 52 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท Association of Chartered Certified Accountants London School 

of Accountancy 

ประสบการณ์ทํางาน • บริษัทหลักทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

2. นางวิมล หล่อวิจิตร 

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 57 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตร ACEP รุ่นที� 4/2012 

 

ประสบการณ์ทํางาน • ผู้อํานวยการอาวุโส - Compliance ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

• Head of Compliance and Audit บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

3. นางสาวช่อเพชร เรียมด ี

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 42 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประสบการณ์ทํางาน • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
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3. นางสาวช่อเพชร เรียมด ี

• บริษัทหลักทรัพย ์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

4. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข 

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�เทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 48 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน • ผู้อํานวยการใหญ่ Trading application manager บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 

• ผู้อํานวยการ Application Architect and PMO Manager บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

5. นายกัณฑรา ลดาวลัย์ ณ อยุธยา  

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 49 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท การเงิน  University of  La Verne, USA 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. หลกัทรัพย์ ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 205,185 หุ้น 

  



140            รายงานประจําป 2560 

 

1. นางสาวสุพิน สรุะวิชัย  

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�กํากับตรวจสอบกิจการและความเสี�ยงองค์กร บมจ.หลักทรัพย์ 

ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 52 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท Association of Chartered Certified Accountants London School 

of Accountancy 

ประสบการณ์ทํางาน • บริษัทหลักทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

2. นางวิมล หล่อวิจิตร 

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 57 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตร ACEP รุ่นที� 4/2012 

 

ประสบการณ์ทํางาน • ผู้อํานวยการอาวุโส - Compliance ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

• Head of Compliance and Audit บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

3. นางสาวช่อเพชร เรียมด ี

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 42 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประสบการณ์ทํางาน • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
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3. นางสาวช่อเพชร เรียมด ี

• บริษัทหลักทรัพย ์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

4. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข 

ตําแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที�เทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 48 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน • ผู้อํานวยการใหญ่ Trading application manager บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 

• ผู้อํานวยการ Application Architect and PMO Manager บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

5. นายกัณฑรา ลดาวลัย์ ณ อยุธยา  

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 49 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท การเงิน  University of  La Verne, USA 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. หลกัทรัพย์ ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 205,185 หุ้น 
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6.นายฉัตรชัย ชุ่มศิร ิ

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร  ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 57 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 25,029 หุ้น 

 

7. นายชัยพร  ธรรมพีร 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 57 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Executive MBA Sasin  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

• ประกาศนียบัตร ปรอ.2555   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• ประกาศนียบัตร ปศส.4   สถาบันพระปกเกล้า 

• ประกาศนียบัตร  วตท.19  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบัตร  ปธส.3   กรมสง่เสริมคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลกัทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

8. นายโพธร เชื�อมวราศาสตร ์

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  

อายุ • 60 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Management and Human Relation  Abilene Christian 

University,  

Texas, USA 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ  บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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9. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 54 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - MBA (Finance)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• รองกรรมการผู้จัดการ  บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

10. นางวิไล  พงศ์ปรีชา 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  

อายุ • 63 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

• รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 60,949 หุ้น 

 

11. นางสาวกนกนภสั สิทธิวราภรณ ์

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 46 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท MBA (International Business) The George Washington 

University, Washington D.C, USA. 

• ประกาศนียบัตร EDP รุ่นที� 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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6.นายฉัตรชัย ชุ่มศิร ิ

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร  ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 57 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 25,029 หุ้น 

 

7. นายชัยพร  ธรรมพีร 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 57 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Executive MBA Sasin  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

• ประกาศนียบัตร ปรอ.2555   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• ประกาศนียบัตร ปศส.4   สถาบันพระปกเกล้า 

• ประกาศนียบัตร  วตท.19  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบัตร  ปธส.3   กรมสง่เสริมคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลกัทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

8. นายโพธร เชื�อมวราศาสตร ์

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  

อายุ • 60 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Management and Human Relation  Abilene Christian 

University,  

Texas, USA 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ  บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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9. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 54 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - MBA (Finance)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

• รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

• รองกรรมการผู้จัดการ  บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

10. นางวิไล  พงศ์ปรชีา 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  

อายุ • 63 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที� 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

• รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• 60,949 หุ้น 

 

11. นางสาวกนกนภสั สิทธิวราภรณ ์

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 46 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท MBA (International Business) The George Washington 

University, Washington D.C, USA. 

• ประกาศนียบัตร EDP รุ่นที� 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 



144            รายงานประจําป 2560 

11. นางสาวกนกนภสั สิทธิวราภรณ ์

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด 

• Executive Vice President Retail Sales Department บล. ฟาร์อีสท์ จํากัด 

• Asset Manager, Special Asset Management บง. ทิสโก ้จํากัด (มหาชน)  

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

12. นายสุพัตร์ อภริติมัย 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย ์9 บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 54 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - บัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• ผู้อํานวยการอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี    

 

13. นายปัณณทัต  สมิทธศิักดา 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย ์10 บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลกัทรัพย์โกลเบลก็ 

• ผู้อํานวยการอาวุโส (ฝ่ายหลกัทรัพย)์ บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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14. นางนุสรา รุ่นเจริญ 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 51 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวทิยาลัยสยาม 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย ์ฟินันซ่า  

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

15.  นายสมยศ กิตติสุขเจรญิ 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร สายงานธุรกจิค้าหลักทรัพย์ 15 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 43 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท -  Ms. Finance มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

16. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ – สถาบันต่างประเทศ  

บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 54 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวทิยาลัยโคลัมเบีย 

สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ  บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย 

• รองกรรมการบริหารอาวุโส บมจ. ธนชาต 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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11. นางสาวกนกนภสั สิทธิวราภรณ ์

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด 

• Executive Vice President Retail Sales Department บล. ฟาร์อีสท์ จํากัด 

• Asset Manager, Special Asset Management บง. ทิสโก ้จํากัด (มหาชน)  

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

12. นายสุพตัร์ อภริติมัย 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย ์9 บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 54 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - บัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

• ผู้อํานวยการอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี    

 

13. นายปัณณทัต  สมิทธศิักดา 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย ์10 บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลกัทรัพย์โกลเบลก็ 

• ผู้อํานวยการอาวุโส (ฝ่ายหลกัทรัพย)์ บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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14. นางนุสรา รุ่นเจริญ 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 51 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวทิยาลยัสยาม 

ประสบการณ์ทํางาน • รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย ์ฟินันซ่า  

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

15.  นายสมยศ กิตติสุขเจรญิ 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร สายงานธุรกจิค้าหลักทรัพย์ 15 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 43 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท -  Ms. Finance มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

16. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ – สถาบันต่างประเทศ  

บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 54 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวทิยาลัยโคลัมเบีย 

สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ  บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย 

• รองกรรมการบริหารอาวุโส บมจ. ธนชาต 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 
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17. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด ส่วนงาน

การตลาด บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 49 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท- สาขาการเงิน  Murray State University, Kentucky, USA  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 17 

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที� 9 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)  

• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

18. นายโฆษิต ธรรมธาดา 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค บมจ.หลักทรัพย ์

ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 46 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์  เออีซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

อํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป�นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที�ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

2.  กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คําสั�ง ข้อบังคับ 

ประกาศใดๆ เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป�นไปตามนโยบายที�บริษัทฯ กําหนด 

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                 147 

      
    

     

3.  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื�อการดําเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณ

ประจําปีที�คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 

4.  มีอํานาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ 

5.  มีอํานาจอนุมัติซื�ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื�องใช้สํานักงาน นอกเหนือที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี ใน

วงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ  

6.  มีอํานาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน นอกเหนือที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี 

ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ  

7.  มีอํานาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกําหนดผลประโยชน์ 

ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั�งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโสลงไป 

8.  มีอํานาจแต่งตั�งทนายความเพื�อฟ้องร้องดําเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

9.  แต่งตั�งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนตนตามที�เห็นสมควรได้ 

และสามารถยกเลิก เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั�นๆ ได้ 

10. ปฏิบัติหน้าที�อื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

ทั�งนี� การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหารนั�น จะต้องไม่มีลักษณะเป�น

การมอบอํานาจที�ทําให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารสามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป�นการอนุมัติรายการที�เป�นไปตาม

ธุรกิจปกติที�มีการกําหนดขอบเขตที�ชดัเจน 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ

กรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที�มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้า

รับการคัดเลือกในตําแหน่งนี�ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ�งๆ และเพื�อ

จัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที�แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และ/หรือผู้บริหารระดับรองลงมาที�ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที�ได้ หรือครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตลอดจนลดความเสี�ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื�องในการ

บริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทําแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดงันี� 

1.  ตําแหน่งผู้บริหารที�ต้องจัดทําแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้อํานวยการ 

กรรมการบริหารทุกสายงาน 

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที�ต้องการของแต่ละ

ตําแหน่งงาน 

3.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที�สามารถสืบทอดงานของแต่ละ

ตําแหน่งงาน 

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบ

กับระดับความสามารถที�ต้องการเพื�อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล 

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้อํานวยการ ทําหน้าที�ดูแลการอบรม

และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย 

6.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย 

รวมทั�งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื�อให้มีความเข้าใจ 

มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

7.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที�

มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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17. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด ส่วนงาน

การตลาด บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 49 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาโท- สาขาการเงิน  Murray State University, Kentucky, USA  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 17 

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที� 9 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)  

• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

18. นายโฆษิต ธรรมธาดา 

ตําแหน่ง • กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค บมจ.หลักทรัพย ์

ฟินันเซีย ไซรัส 

อายุ • 46 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

สูงสดุ / ประวัติการ

อบรมเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�และทักษะของ

การเป�นกรรมการ 

• ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประสบการณ์ทํางาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์  เออีซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้น ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 

2560 

• ไม่มี 

 

อํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป�นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที�ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

2.  กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คําสั�ง ข้อบังคับ 

ประกาศใดๆ เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป�นไปตามนโยบายที�บริษัทฯ กําหนด 
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3.  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื�อการดําเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณ

ประจําปีที�คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 

4.  มีอํานาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ 

5.  มีอํานาจอนุมัติซื�ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื�องใช้สํานักงาน นอกเหนือที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี ใน

วงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ  

6.  มีอํานาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน นอกเหนือที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี 

ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ�งเป�นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ  

7.  มีอํานาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกําหนดผลประโยชน์ 

ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั�งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโสลงไป 

8.  มีอํานาจแต่งตั�งทนายความเพื�อฟ้องร้องดําเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

9.  แต่งตั�งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนตนตามที�เห็นสมควรได้ 

และสามารถยกเลิก เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั�นๆ ได้ 

10. ปฏิบัติหน้าที�อื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

ทั�งนี� การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหารนั�น จะต้องไม่มีลักษณะเป�น

การมอบอํานาจที�ทําให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารสามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป�นการอนุมัติรายการที�เป�นไปตาม

ธุรกิจปกติที�มีการกําหนดขอบเขตที�ชดัเจน 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ

กรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที�มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้า

รับการคัดเลือกในตําแหน่งนี�ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ�งๆ และเพื�อ

จัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที�แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และ/หรือผู้บริหารระดับรองลงมาที�ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที�ได้ หรือครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตลอดจนลดความเสี�ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื�องในการ

บริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทําแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดงันี� 

1.  ตําแหน่งผู้บริหารที�ต้องจัดทําแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้อํานวยการ 

กรรมการบริหารทุกสายงาน 

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที�ต้องการของแต่ละ

ตําแหน่งงาน 

3.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที�สามารถสืบทอดงานของแต่ละ

ตําแหน่งงาน 

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบ

กับระดับความสามารถที�ต้องการเพื�อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล 

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้อํานวยการ ทําหน้าที�ดูแลการอบรม

และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย 

6.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารที�มีคุณสมบัติเข้าข่าย 

รวมทั�งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื�อให้มีความเข้าใจ 

มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

7.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที�

มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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1. นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์         

2. นายวราห์  สุจริตกุล   *      

3. นายช่วงชยั  นะวงศ ์         

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์         

5. นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ   **      

6. นายจื�อเซิ�ง สวู่         

7. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ         

8. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร         

9. นายกิตติศกัดิ�  เบญจฤทธิ�         

10.นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา         

11.นายฉัตรชยั ชุ่มศิริ         

12.นายชยัพร  ธรรมพีร         

13.นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์         

14.นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล         

15.นางวิไล  พงศ์ปรีชา         

16.นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์         

17.นายสุพัตร์ อภิรติมัย         

18.นายปัณณทัต  สมิทธิศกัดา         

19.นางนุสรา รุ่นเจริญ         

20.นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน         

21.นายสมยศ กิตติสุขเจริญ         

22. นายโฆษิต ธรรมธาดา         

23.นางวมิล หล่อวิจิตร         

24. นางสาวช่อเพชร เรียมดี         

25. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส         

26.นางสาวสุพิน สุระวิชยั         

27.นางดวงสมร ลาภเลศิสุข         

*นายวราห์ สุจริตกุล ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื�อวันที� 15 สิงหาคม 2560 

**นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื�อวันที� 6 กันยายน 2560  

หมายเหต ุ:   หมายถึง ประธานกรรมการ  หมายถึง กรรมการ  หมายถึงกรรมการอิสระ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงิน 

  (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วย: บาท 

ชื�อ-สกุล 

ปี 2559 ปี 2560 

เบี�ยประชุม 

บําเหน็จ

กรรมการโบนัส

และอื�น ๆ 

เบี�ยประชุม บําเหน็จ

กรรมการโบนัส

และอื�น ๆ 

1. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 450,000 2,000,000 450,000 2,000,000 

2. นายวราห ์สุจริตกุล 270,000 1,500,000 270,000 1,500,000 

3. นายช่วงชยั นะวงศ ์  - - - - 

4.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ - - - - 

5.  นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ - - - - 

6.  นายสม พิศาลโสภณ* 160,000 500,000 40,000 - 

7.  นายจื�อเซิ�ง สวู*่ - - 140,000 500,000 

8.  พล.ต.ท.วสินุ ปราสาททองโอสถ 720,000 2,000,000 720,000 2,000,000 

9.  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 480,000 1,000,000 480,000 1,000,000 

10. นายกิตติศกัดิ� เบญจฤทธิ� 480,000 1,000,000 480,000 1,000,000 

รวม 2,560,000 8,000,000 2,580,000 8,000,000 

 หมายเหตุ: * แต่งตั �ง นายจื�อเซิ�ง สวู่  มีผลตั�งแต่วันที� 25 เมษายน 2560  แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที�ลาออก ซึ�งมีผลตั�งแต่
วันที� 25 เมษายน 2560 

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร   

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ�งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื�นๆ ให้กับผู้บริหาร  

รวมทั�งสิ �นเป�นเงิน 153,665,302 บาท 

(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ�งประกอบด้วย คณะกรรมการ

พิจาณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและ

พิจาณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั�นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื�อของบริษัท  

 ค่าตอบแทนอื�น 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

(2) ค่าตอบแทนอื�นของผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7  ของเงินเดือน โดยในปี 

2560 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรับผู้บริหาร เป�นเงินจํานวน 6,004,104 บาท 

บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยความเสี�ยงที�เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2560 เป�นเงินจํานวน 

569,368 บาท  
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1. นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์         

2. นายวราห์  สุจริตกุล   *      

3. นายช่วงชยั  นะวงศ ์         

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์         

5. นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ   **      

6. นายจื�อเซิ�ง สวู่         

7. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ         

8. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร         

9. นายกิตติศกัดิ�  เบญจฤทธิ�         

10.นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา         

11.นายฉัตรชยั ชุ่มศิริ         

12.นายชยัพร  ธรรมพีร         

13.นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์         

14.นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล         

15.นางวิไล  พงศ์ปรีชา         

16.นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์         

17.นายสุพัตร์ อภิรติมัย         

18.นายปัณณทัต  สมิทธิศกัดา         

19.นางนุสรา รุ่นเจริญ         

20.นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน         

21.นายสมยศ กิตติสุขเจริญ         

22. นายโฆษิต ธรรมธาดา         

23.นางวมิล หล่อวิจิตร         

24. นางสาวช่อเพชร เรียมดี         

25. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส         

26.นางสาวสุพิน สุระวิชยั         

27.นางดวงสมร ลาภเลศิสุข         

*นายวราห์ สุจริตกุล ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื�อวันที� 15 สิงหาคม 2560 

**นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เมื�อวันที� 6 กันยายน 2560  

หมายเหตุ :   หมายถึง ประธานกรรมการ  หมายถึง กรรมการ  หมายถึงกรรมการอิสระ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงิน 

  (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วย: บาท 

ชื�อ-สกุล 

ปี 2559 ปี 2560 

เบี�ยประชุม 

บําเหน็จ

กรรมการโบนัส

และอื�น ๆ 

เบี�ยประชุม บําเหน็จ

กรรมการโบนัส

และอื�น ๆ 

1. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 450,000 2,000,000 450,000 2,000,000 

2. นายวราห ์สุจริตกุล 270,000 1,500,000 270,000 1,500,000 

3. นายช่วงชยั นะวงศ ์  - - - - 

4.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ - - - - 

5.  นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ - - - - 

6.  นายสม พิศาลโสภณ* 160,000 500,000 40,000 - 

7.  นายจื�อเซิ�ง สวู*่ - - 140,000 500,000 

8.  พล.ต.ท.วสินุ ปราสาททองโอสถ 720,000 2,000,000 720,000 2,000,000 

9.  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 480,000 1,000,000 480,000 1,000,000 

10. นายกิตติศกัดิ� เบญจฤทธิ� 480,000 1,000,000 480,000 1,000,000 

รวม 2,560,000 8,000,000 2,580,000 8,000,000 

 หมายเหต:ุ * แต่งตั �ง นายจื�อเซิ�ง สวู่  มีผลตั�งแต่วันที� 25 เมษายน 2560  แทนนายสม พิศาลโสภณ กรรมการที�ลาออก ซึ�งมีผลตั�งแต่
วันที� 25 เมษายน 2560 

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร   

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ�งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื�นๆ ให้กับผู้บริหาร  

รวมทั�งสิ �นเป�นเงิน 153,665,302 บาท 

(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ�งประกอบด้วย คณะกรรมการ

พิจาณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและ

พิจาณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั�นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื�อของบริษัท  

 ค่าตอบแทนอื�น 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

(2) ค่าตอบแทนอื�นของผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7  ของเงินเดือน โดยในปี 

2560 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรับผู้บริหาร เป�นเงินจํานวน 6,004,104 บาท 

บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยความเสี�ยงที�เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2560 เป�นเงินจํานวน 

569,368 บาท  
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การเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บรหิารถือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

 

ลําดับ ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง 

จํานวนหลักทรัพย์ที�ถือ 

หุ้นสามัญ 

ณ วันที�  

31 ธ.ค.

2559 

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

ณ วันที�  

31 ธ.ค.

2560 

1. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ - - - 

2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ - - - 

3. นายช่วงชยั นะวงศ์ กรรมการ - 100,000 100,000 

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ - - - 

5. นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ - - - 

6. นายสม พิศาลโสภณ กรรมการ - - - 

7. นายจื�อเซิ�ง สวู่ กรรมการ - - - 

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

3,655,614 - 3,655,614 

9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - - 

10. นายกิตติศกัดิ� เบญจฤทธิ� กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - - 

11. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร  205,185 - 205,185 

12. นายฉัตรชยั ชุ่มศิริ กรรมการบริหาร 25,029 - 25,029 

13. นายชยัพร ธรรมพีร กรรมการบริหาร - - - 

14. นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์ กรรมการบริหาร - - - 

15. นายสมชายแก้ว เจริญไพศาล กรรมการบริหาร - - - 

16. นางวิไล  พงศป์รีชา กรรมการบริหาร 60,949 - 60,949 

17. นายสมยศ  กิตติสุขเจริญ กรรมการบริหาร - - - 

18. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ กรรมการบริหาร - - - 

19. นายสุพัตร์ อภิรติมัย กรรมการบริหาร - - - 

20. นายปัณณทัต สมิทธิศกัดา กรรมการบริหาร - - - 

21. นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร - - - 

22. นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ 

มาร์คาเรียน 

กรรมการบริหาร - - - 

23. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส กรรมการบริหาร - - - 

24. นางวิมล หล่อวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ - - - 

25. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน    

26. นางสาวสุพิน สุระวิชยั ประธานเจ้าหน้าที�กํากับ

ตรวจสอบกิจการและความ

เสี�ยงองค์กร 

- - - 

27. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข ประธานเจ้าหน้าที�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - - 

28. นายโฆษิต ธรรมธาดา กรรมการบริหาร - - - 
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รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  ประกอบด้วย

ถอืหุ้นของ บมจ. ฟินนัซ่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบดว้ย นายกอบคณุ เธยีรปรชีา ถอืหุ้นรอ้ยละ 12.14 นายวรสทิธ ์โภคาชัยพัฒน์  
ถือหุ้นร้อยละ 8.49  และ UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 6.70 และผู้ถือหุ้นอ่ืนร้อยละ 72.67

ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank 

of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญกับระบบการก�ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมิน

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทัง้ติดตาม และก�าหนด
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตาม
หลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพื่อให้มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มี

ความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง โดยก�าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถท�าหน้าท่ี
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีรายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทัง้หมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวม อีกครั้งหนึ่งว่า  มีระบบการควบคุมใดบ้างท่ีบริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ รวม
ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดย
เน้นในเรื่องการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ อ�านาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) 170,269,978 29.29

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 129,580,453 22.29

3. นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79

4. นายชวัล  เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 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 รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 8,030,000 1.38

9. นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,282,021 1.25

10. นางเกศรา มานะศิลป์ 4,725,034 0.81

อื่น ๆ 144,299,697 24.83

รวม 581,403,025 100.00



150            รายงานประจําป 2560 

การเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บรหิารถือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

 

ลําดับ ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง 

จํานวนหลักทรัพย์ที�ถือ 

หุ้นสามัญ 

ณ วันที�  

31 ธ.ค.

2559 

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

ณ วันที�  

31 ธ.ค.

2560 

1. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ - - - 

2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ - - - 

3. นายช่วงชยั นะวงศ ์ กรรมการ - 100,000 100,000 

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ - - - 

5. นางพรพริ�ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ - - - 

6. นายสม พิศาลโสภณ กรรมการ - - - 

7. นายจื�อเซิ�ง สวู่ กรรมการ - - - 

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

3,655,614 - 3,655,614 

9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - - 

10. นายกิตติศกัดิ� เบญจฤทธิ� กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - - 

11. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร  205,185 - 205,185 

12. นายฉัตรชยั ชุ่มศิริ กรรมการบริหาร 25,029 - 25,029 

13. นายชยัพร ธรรมพีร กรรมการบริหาร - - - 

14. นายโพธร เชื�อมวราศาสตร์ กรรมการบริหาร - - - 

15. นายสมชายแก้ว เจริญไพศาล กรรมการบริหาร - - - 

16. นางวิไล  พงศป์รีชา กรรมการบริหาร 60,949 - 60,949 

17. นายสมยศ  กิตติสุขเจริญ กรรมการบริหาร - - - 

18. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ กรรมการบริหาร - - - 

19. นายสุพัตร์ อภิรติมัย กรรมการบริหาร - - - 

20. นายปัณณทัต สมิทธิศกัดา กรรมการบริหาร - - - 

21. นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร - - - 

22. นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ 

มาร์คาเรียน 

กรรมการบริหาร - - - 

23. นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส กรรมการบริหาร - - - 

24. นางวิมล หล่อวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ - - - 

25. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน    

26. นางสาวสุพิน สุระวิชยั ประธานเจ้าหน้าที�กํากับ

ตรวจสอบกิจการและความ

เสี�ยงองค์กร 

- - - 

27. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข ประธานเจ้าหน้าที�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - - 

28. นายโฆษิต ธรรมธาดา กรรมการบริหาร - - - 
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รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  ประกอบด้วย

ถือหุน้ของ บมจ. ฟินนัซ่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบดว้ย นายกอบคุณ เธียรปรชีา ถือหุน้รอ้ยละ 12.14 นายวรสทิธ ์โภคาชัยพัฒน์  
ถือหุ้นร้อยละ 8.49  และ UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 6.70 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 72.67

ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank 

of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญกับระบบการก�ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมิน

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทัง้ติดตาม และก�าหนด
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเส่ียงต่างๆ ตาม
หลักการการควบคุมภายในท่ีดี โดยได้จัดให้มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพื่อให้มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มี

ความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยก�าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถท�าหน้าที่

ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ

ฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบท่ีเกิดข้ึนทัง้หมดเป็นรายปี เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวม อีกครั้งหนึ่งว่า  มีระบบการควบคุมใดบ้างท่ีบริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ รวม
ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดย
เน้นในเรื่องการแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ี อ�านาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) 170,269,978 29.29

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 129,580,453 22.29

3. นางสาวชยุดา  เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79

4. นายชวัล  เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 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 รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 8,030,000 1.38

9. นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,282,021 1.25

10. นางเกศรา มานะศิลป์ 4,725,034 0.81

อื่น ๆ 144,299,697 24.83

รวม 581,403,025 100.00
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การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
ผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฏหมาย ข้อบังคับ และกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

โดยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ 
ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การ
บริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และ (5) ระบบ
การติดตาม  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซ่ึงรวมถึงการมีระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่  ผู้บริหาร หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว  ส�าหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ เพียง
พอแล้วเช่นกัน  

2. หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายก�ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจากประสบการณ์การท�างานและความรู้ความสามารถท่ีผ่าน
มา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นางสาวสุพิน สุระวิชัย ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีก�ากับตรวจ
สอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร ซ่ึงรับผิดชอบควบคุม ดูแล บริหารงานของฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซ่ึงจากประสบการณ์การท�างาน
และความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีความเหมาะสมที่จะ
ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การพิจารณา 
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นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิท่ีเหลือหลังจากหักเงินส�ารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

หมายเหตุ:   1: งบการเงินเฉพาะกิจการ
3: อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ ค�านวณจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ หักเงินส�ารอง (5%) ตามเกณฑ์เงินสด

ปีท่ีจ่ายเงินปันผล 2558 2559 2560

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น1 0.30 0.46 0.15

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.17 0.13 0.13

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ3 38.37 46.51 28.25
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การตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฏหมาย ข้อบังคับ และกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

โดยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ 
ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การ
บริหารความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบ
การติดตาม  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซ่ึงรวมถึงการมีระบบการควบคุม
ภายในเก่ียวกับการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่  ผู้บริหาร หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว  ส�าหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ เพียง
พอแล้วเช่นกัน  

2. หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายก�ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจากประสบการณ์การท�างานและความรู้ความสามารถที่ผ่าน
มา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นางสาวสุพิน สุระวิชัย ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับตรวจ
สอบกิจการและความเส่ียงองค์กร ซ่ึงรับผิดชอบควบคุม ดูแล บริหารงานของฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซ่ึงจากประสบการณ์การท�างาน
และความรู้ความสามารถท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะ
ปฎิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งน้ี การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การพิจารณา 
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นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิท่ีเหลือหลังจากหักเงินส�ารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

หมายเหตุ:   1: งบการเงินเฉพาะกิจการ
3: อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ ค�านวณจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ หักเงินส�ารอง (5%) ตามเกณฑ์เงินสด

ปีที่จ่ายเงินปันผล 2558 2559 2560

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น1 0.30 0.46 0.15

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.17 0.13 0.13

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ3 38.37 46.51 28.25



รายงานประจำ ปี 2560154

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัท มูลค่าการลงทุน สัดส่วน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทตาม
กฎหมายไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ที่ตัง้ : 1210 ช้ัน 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
       เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
       กรุงเทพฯ 10500
       โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

7.70 ล้านบาท 96.25%

SBI Royal Securities Plc.
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราช
อาณาจักรกัมพูชา
ที่ตัง้ :  Phnom Penh Tower, No.445, Prenh Monivong Blvd,
       Sangkat Boeung Pralit,Khan 7 makara,Phnom Penh   

105.46 ล้านบาท 20.01%

SBI Thai Online Securities Company Limited
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายตามกฎหมายไทย
ที่ตัง้ :  ช้ัน 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
        เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง     
        กรุงเทพฯ 10310

164.56 ล้านบาท 20.51%
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. ส�านักงานอัลม่าลิงค์
ช้ัน 9, 14, 15 อาคาร อัลม่าลิงค์
เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600 โทรสาร 0-2646-
9888

2. ส�านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ช้ัน 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่  496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330     
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-
5010

3. สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 1
ช้ัน 16  ห้องเลขที่ 21601/1   1404 อาคาร เซน็ทรัล ทาวเวอร์ 
ป่ินเกล้า A
เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอัมรินทร์  เขต
บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2878-5999  โทรสาร 0-2878-
5998 

4. สาขาบางกะปิ
ช้ัน 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค
เลขที่  3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544

5. สาขาบางนา
ช้ัน 19 ห้องเลขที่ 589/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199

6. สาขาสินธร 1
ช้ัน 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1
เลขที่ 130-132  ถ.วิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  
10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100  โทรสาร 0-2690-4101

7. สาขาเคี่ยนหงวน
ช้ัน 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2  
เลขที่ 140/1 ถ.วทิยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ 0-2254-1717  โทรสาร 0-254-1718

8. สาขาสินธร 3
ช้ัน 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132  ถ.วิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  
10330
โทรศัพท์ 0-2263-2144  โทรสาร 0-2263-2145

9. สาขาลาดพร้าว
ช้ัน 11 ยูนิต 1106  อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
เลขท่ี 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  
10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477  โทรสาร 0-2513-7430

10. สาขาประชาช่ืน
ช้ัน 4 อาคาร บี
เลขที่ 105/1  ถ.เทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130  โทรสาร 0-2580-9138

11. สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่ 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117  

ข้อมูลทั่วไป
ธุรกิจหลัก
เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้ไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

ส�านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน 0107547000079
ช้ัน 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 
ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  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



รายงานประจำ ปี 2560154

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัท มูลค่าการลงทุน สัดส่วน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทตาม
กฎหมายไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ที่ตัง้ : 1210 ช้ัน 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
       เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
       กรุงเทพฯ 10500
       โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

7.70 ล้านบาท 96.25%

SBI Royal Securities Plc.
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราช
อาณาจักรกัมพูชา
ที่ตัง้ :  Phnom Penh Tower, No.445, Prenh Monivong Blvd,
       Sangkat Boeung Pralit,Khan 7 makara,Phnom Penh   

105.46 ล้านบาท 20.01%

SBI Thai Online Securities Company Limited
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายตามกฎหมายไทย
ที่ตัง้ :  ช้ัน 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
        เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง     
        กรุงเทพฯ 10310

164.56 ล้านบาท 20.51%
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. ส�านักงานอัลม่าลิงค์
ช้ัน 9, 14, 15 อาคาร อัลม่าลิงค์
เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600 โทรสาร 0-2646-
9888

2. ส�านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ช้ัน 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่  496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330     
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-
5010

3. สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 1
ช้ัน 16  ห้องเลขที่ 21601/1   1404 อาคาร เซน็ทรัล ทาวเวอร์ 
ป่ินเกล้า A
เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอัมรินทร์  เขต
บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2878-5999  โทรสาร 0-2878-
5998 

4. สาขาบางกะปิ
ช้ัน 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค
เลขที่  3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544

5. สาขาบางนา
ช้ัน 19 ห้องเลขที่ 589/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199

6. สาขาสินธร 1
ช้ัน 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1
เลขที่ 130-132  ถ.วิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  
10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100  โทรสาร 0-2690-4101

7. สาขาเคี่ยนหงวน
ช้ัน 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2  
เลขท่ี 140/1 ถ.วทิยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ 0-2254-1717  โทรสาร 0-254-1718

8. สาขาสินธร 3
ช้ัน 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132  ถ.วิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  
10330
โทรศัพท์ 0-2263-2144  โทรสาร 0-2263-2145

9. สาขาลาดพร้าว
ช้ัน 11 ยูนิต 1106  อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
เลขท่ี 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  
10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477  โทรสาร 0-2513-7430

10. สาขาประชาช่ืน
ช้ัน 4 อาคาร บี
เลขท่ี 105/1  ถ.เทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130  โทรสาร 0-2580-9138

11. สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่ 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117  

ข้อมูลทั่วไป
ธุรกิจหลัก
เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้ไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

ส�านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน 0107547000079
ช้ัน 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 
ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  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
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12. สาขาสมุทรสาคร
เลขที่  813/30 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ 034-428-045  โทรสาร 034-428-044  

13. สาขารังสิต
ช้ัน 2,2.5,3  เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180  โทรสาร 0-2993-8179

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

ต่างจังหวัด
1. สาขาขอนแก่น 1
ช้ัน 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
ช้ัน 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า  
เลขที่ 200/221 , 200/223  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ ่
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
ช้ัน 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า  
เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-898-960  โทรสาร 074-898-965

6. สาขาเชียงใหม่ 1  
เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 053-204-711  โทรสาร 053-235-880,053-272-369

7.   สาขาเชียงใหม่ 2
เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 053-235-889 ,053-204-909 โทรสาร 053-235-890, 
053-204-910

8. สาขาเชียงใหม่ 3
ช้ัน 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิเพลส 
เลขที่ 32/4 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 053-805-388 โทรสาร 053-805-390

9. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 173/83-84 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-595  โทรสาร 077-222-596

10. สาขาแม่สาย
เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599  โทรสาร 053-733-819

11. 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. สาขาปัตตานี 
เลขท่ี 300/69-70 หมู่ท่ี 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี 
94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4  โทรสาร 073-350-014

14. สาขาเชียงราย
เลขที่  353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
57100
โทรศัพท์ 053-750-120  โทรสาร 053-750-127

15. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 197/29, 213/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  
41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-324-146
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16. สาขานครราชสีมา
ช้ัน 7 อาคารส�านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3 
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700  โทรสาร 044- 393-732 , 
044-393-749

17. สาขาศรีราชา 
ช้ันที่ G อาคารตึกคอมศรีราชา 
เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20110
โทรศัพท์ 038-772-777  โทรสาร 038-772-781

18. สาขาขอนแก่น 2 
ช้ัน 2 เลขท่ี 26/9  หมู่ที่ 7 ถนนศรีจันทร์ใหม่ ต. ในเมือง  
อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น  40000  
โทรศัพท์ 043-058-960  โทรสาร 043-058-965

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน: 930,244,841 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช� าระแล้ว: 930,244,841 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ช้ัน 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000 
โทรสาร: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี: 
นางสาวรัตนา จาละ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางนงลักษณ์ พุมน้อย   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
193/136-137 ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2264-0777  โทรสาร:  0-2264-0789-90 
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12. สาขาสมุทรสาคร
เลขท่ี 813/30 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ 034-428-045  โทรสาร 034-428-044  

13. สาขารังสิต
ช้ัน 2,2.5,3  เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180  โทรสาร 0-2993-8179

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

ต่างจังหวัด
1. สาขาขอนแก่น 1
ช้ัน 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
ช้ัน 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า  
เลขท่ี 200/221 , 200/223  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ ่
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
ช้ัน 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า  
เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-898-960  โทรสาร 074-898-965

6. สาขาเชียงใหม่ 1  
เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 053-204-711  โทรสาร 053-235-880,053-272-369

7.   สาขาเชียงใหม่ 2
เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 053-235-889 ,053-204-909 โทรสาร 053-235-890, 
053-204-910

8. สาขาเชียงใหม่ 3
ช้ัน 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิเพลส 
เลขที่ 32/4 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 053-805-388 โทรสาร 053-805-390

9. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 173/83-84 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-595  โทรสาร 077-222-596

10. สาขาแม่สาย
เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599  โทรสาร 053-733-819

11. 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. สาขาปัตตานี 
เลขท่ี 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี 
94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4  โทรสาร 073-350-014

14. สาขาเชียงราย
เลขที่  353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
57100
โทรศัพท์ 053-750-120  โทรสาร 053-750-127

15. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 197/29, 213/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  
41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-324-146
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16. สาขานครราชสีมา
ช้ัน 7 อาคารส�านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3 
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700  โทรสาร 044- 393-732 , 
044-393-749

17. สาขาศรีราชา 
ช้ันที่ G อาคารตึกคอมศรีราชา 
เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20110
โทรศัพท์ 038-772-777  โทรสาร 038-772-781

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

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน: 930,244,841 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช� าระแล้ว: 930,244,841 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ช้ัน 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000 
โทรสาร: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี: 
นางสาวรัตนา จาละ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางนงลักษณ์ พุมน้อย   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

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