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ก้าวของฟินันเซยี ไซรัส 

 

วิสัยทัศน์ 

“ สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน ” 

 
พันธกิจ 

ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบคุคล และให้ค าแนะน าการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า 
พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรและใส่ใจการให้บริการ 

โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ด ี
รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือมอบบริการที่เป็นเลิศ 

 
ค่านิยมองค์กร 
 
 
 
 
 

H-Honesty 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและกลา้ที่จะทําในสิุงทีถู่กต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
E-Engagement 
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
R-Responsibility 
รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อ่ืน ทั้งในเรื่องคําพูดและการกระทํา 
O-Originality 
มีความคิดริเริุมสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิุงใหม่ๆ ปรบัตัวตามสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนไปได้ 
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 สารจากประธานกรรมการ
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะนําเสนอรายงานประจําปีของ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด มหาชน (“ฟุนันเซีย”) 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิูนสุดวันที่ 11 ธันวาคม 0341  
(“ปี 0341”) 

 
ผลประกอบการของบริษัท 

ตลอดปี 0341 นั ้น บริษ ัทฯ ยังคงเดินหน้าเพื ่อ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ (1) 
เพิุมส่วนแบ่งการตลาดด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
โดยนําเสนอแพลตฟอร์มใหม่ที ่ อ ัจฉริยะสําหรับซื ้อขาย
หลักทรัพย์ออนไลน์ในตลาดทุนไทย (0) เพิ ุมสัดส่วนของ
ลูกค้าสถาบัน และ (1) สร้างทีมและระบบปฏิบัติการของฝ่าย
บริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้าให้แข็งแกร่งมากขึ้น ความสําเร็จ
ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการลงทุนครั้งสําคัญของบริษัทฯ และ
การปรับโครงสร้างของระบบขั้นตอนการดําเนินงาน บุคลากร 
และเทคโนโลยี แม้ว่าต้องประสบกับความท้าทายในปี 0341 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดของประเทศที่ซบ
เซาด้วยก็ตาม 

 

สภาวะตลาดที่ซบเซานั้นส่งผลให้รายรับของบริษัทฯ 
ในปี 0341 ลดลงจากจํานวน 1,433 ล้านบาท ในปี 0340 เป็น 
1,241 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัดส่วนนักลงทุน
ภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้อัตราเฉลี่ยของค่านายหน้า
ลดลงร้อยละ 2 รวมถึงปริมาณการซื้อขายที่ลดลงร้อยละ 7 
ทั ้งนี ้ ด้วยรายได้ที ่ลดลงบวกกับการลงทุนครั ้งใหญ่ของ  
บร ิษ ัทฯ ตลอดปีท ี ่ผ ่านมาน ั ้น ส ่งผลให ้บร ิษ ัทฯ ม ีผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ 02 ล้านบาท ในปี 0341 เทียบกับผล
ประกอบการปี 0340 ที่มีกําไรสุทธิ 155 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี ่ยวกับแพลตฟอร์ม 
Finansia HERO ทั้งการจัดเตรียมบุคลากรในส่วนงานที่ดูแล
แพลตฟอร์ม ดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ เรียกว่าฝ่ายอี-บิสซิเนส 
และการทําการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
สัมมนา และที่สําคัญ การพัฒนาบุคลากรด้านโปรแกรมเมอร์
เพื่อมาดูแลแพลตฟอร์มดังกล่าว รวมถึงการขยายฝ่ายค้า
หลักทรัพย์สถาบันและฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้าด้วย 
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ณ วันที ่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทไม่มีเงินกู ้จาก
ธนาคารและมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ ูนเป็น
จํานวน 155 ล้านบาท ซึ่งถือว่าอยู่ในสภาวะที่ดี โดยเทียบกับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่ 11 ธันวาคม 
0340 ซึ่งมีจํานวน 121 ล้านบาท 
 
การขายเงินลงทุน 

ณ วันที่ 05 เมษายน 0341 บริษัทฯ ได้ดําเนินการขาย
เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ใน
ส่วนที่เหลืออยู่ออกไปจนหมด โดยการใช้สิทธิขายหุ้นส่วนที่
เหลือทั้งหมดจํานวน 1,423,332 หุ้น ในราคาหุ้นละ 51.27 
บาท ราคาขายรวม 116 ล ้านบาท ตามมต ิท ี ่ประช ุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
ตลาดและขีดความสามารถ 

ฟุนันเซีย เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนํา ที่เน้นด้านการ
ลงทุนของนักลงทุนรายบุคคล ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มุ่งมั่น
ที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มสถาบันเช่นกัน โดยบริษัทฯ มีจํานวน
ฐานลูกค้ากว่า 43,000 บัญชี ทั้งลูกค้ารายบุคคล และลูกค้า
สถาบ ัน  พร ้อมท ั ้ งผ ู ้ แนะน ําการลงท ุน ( Investment 
Consultant) 243 คน และสํานักงานสาขามากกว่า 10 สาขา 

จากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญในการ
สร้างแพลตฟอร์มสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ โดย
ร่วมมือกับ Kiwoom Securities ในการพัฒนา Finansia 
HERO แพลตฟอร์มเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
สําหรับตลาดทุนไทย โดยแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือ
สําหรับซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความลํ้าหน้าและอัจฉริยะมาก
ที่สุดในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ยังเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ สามารถขยายฐานนักลงทุนได้
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะตลาดที่ซบเซาในปีที่
ผ่านมา บริษัทฯ ดําเนินการเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจัดจําหน่ายเพียง 0 รายเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิุงขึ้นโดยการนําระบบอัตโนมัติมาใช้ และมีการนํามาตรการ
ลดค่าใช้จ่ายมาปรับใช้อย่างเคร่งครัด  

ฟุนันเซีย ยังมีการให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
สําหรับลูกค้าสถาบันผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ที ่ปรึกษาการ
ลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ โดยความร่วมมือกับ BNP Paribas Asia 

Securities เป็นกําลังสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้บริการ
ลูกค้าสถาบันอีกด้วย 
 
ก้าวต่อไป 

ในปีต ่อไปข ้างหน้า บร ิษ ัทฯ ยังคงมุ ่งมั ่นในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานธุรกิจหลักของบริษัทฯ จาก
รูปแบบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์แบบเดิม ก็จะมุ่งเน้นการ
ให้บร ิการผ่านช่องทางออนไลน์ และขยายธุรกิจที ่กว ้าง
กว่าเดิมเพื่อสร้างความยั่งยืนที่มั่นคงกว่าเดิมในสภาวะการ
แข่งขันที่เพิุมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เป็นบริษัท
หลักทรัพย์ที ่ไม่มีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทฯ จึง
เล็งเห็นว่า บริษัทฯ จะต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท
ต่างประเทศในดําเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการบริหารสินทรัพย์
ลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ระบบปฏิบัติการและลดขั้นตอนการจัดการเพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง รวมถึงลดขนาดของส่วนงาน
ทีไ่ม่มีผลกําไรด้วย 
 
คําขอบคุณ 

ในปีที ่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของ
บริษัทฯ ทั้งผลประกอบการที่ติดลบ และผลจากการลงทุนใน
ธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งยังคง
คลุมเครือยังไม่ได้เห็นผลชี้วัดเป็นตัวเลขที่ทํากําไรอย่างชัดเจน
นั้น เราต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และ
พนักงานทุกคนในความทุ่มเทที่มีต่อบริษัทฯ โดย บริษัทฯ เชื่อ
ว่า ด้วยความทุ่มเทที่มากยิุงขึ้นจากทุกฝ่าย ความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงให้ฟุนันเซียเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
ยิุงขึ้น และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจะค่อยๆ เห็นผล
ชัดตั้งแต่ปี 0340 เป็นต้นไป สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณ
ลูกค้าทุกท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู ้ถือหุ ้นที ่ให้การ
สนับสนุนด้วยดเีสมอมา บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิุงว่าจะได้ร่วม
เดินทางไปกับท่าน พร้อมทั้งมอบนวัตกรรม การเติบโต และ
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

 
 
 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์  
ประธานกรรมการ 

(6) นายหยาง หลวิ 
กรรมการ 

  
(2) นายวราห ์สจุรติกลุ 

รองประธานกรรมการ 
(7) พลตาํรวจโท วสิน ุปราสาททองโอสถ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  

(3) นายช่วงชยั นะวงศ ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(8) นายไพบลูย ์ศริภิาณเุสถยีร 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

  
(4) นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ 

กรรมการผู้อาํนวยการ 
(9) นายกติตศิักดิ ์เบญจฤทธิ์ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  

(5) นางพรพริงู สขุสนัติสวุรรณ 
กรรมการผู้อาํนวยการ 

 

 
 

         
            (6)                  (4)                (3)                  (2)  (1)          (5)        (7)          (8)     (9) 
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เหตุการณ์ส าคญัปี 2561 

 

20 มีนาคม 
 

 
 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ทันสมัยมากขึ้น 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้สิทธิเจรจาและดําเนินการขายหุ้นส่วนท่ีเหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด ทั้งหมดจํานวน 1,423,332 หุ้น ในราคาหุ้นละ 51.27 บาท ราคาขายรวม 116 ล้านบาท โดยต้องบรรลุ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อเงินลงทุนวันที่ 05 เมษายน 0341 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุน
ทั้งหมดจนแล้วเสร็จและได้รับชําระค่าหุ้นในเวลาเดียวกัน  

 
23 มีนาคม 

 
 บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ "Finansia HERO" ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และ KIWOOM Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี 
ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
24 เมษายน 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 0341 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ 

ร้อยละ 3 ของกําไรสุทธิปี 0340 เป็นจํานวนเงิน 2,225,202 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 
0340 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record 
Date) เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันท่ี 5 มีนาคม 0341 และกําหนดจ่ายในวันที่ 00 พฤษภาคม 0341 
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จุดเด่นทางการเงิน 

 

  0341 0340 0337 

     
งบกําไรขาดทุน     

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,463 1,655 1,856 
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 1,487 1,447 1,548 
กําไรสุทธ ิ (ล้านบาท) (24) 177 231 

     
งบแสดงฐานะทางการเงนิ     

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,754 5,953 6,541 
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 2,223 3,357 4,039 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 2,531 2,596 2,502 

     
ขอ้มลูเกีย่วกบัหุน้สามัญ     

จํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 581 581 581 
มูลค่าที่ตราไว ้ (บาท) 1.60 1.40 1.40 
มูลค่าตามบญัชตี่อหุ้น (บาท) 4.35 4.46 4.30 
กําไรสุทธิตอ่หุ้น (บาท) (0.04) 0.30 0.40 
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) 41.28 (1) 29.74 48.96 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.11 0.11 
ราคาหุ้น ณ สิูนงวด (บาท) 1.84 2.84 2.86 

     
อตัราส่วนทางการเงนิ     

อัตรากําไรสุทธ ิ (ร้อยละ) -1.62 10.71 12.47 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) -0.44 2.84 4.39 
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) -0.92 6.96 9.54 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.88 1.29 1.61 
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิ (ร้อยละ) 57.70 41.11 24.77 

 

หมายเหตุ: (1) บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 00 พฤษภาคม 0341 จํานวน 12.7 ล้านบาท จากผลประกอบการในปี 0340 ที่มีกําไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะบรษิัทฯ จํานวน 66.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวนร้อยละ 3 
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สถานะทางการเงิน 
 

งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 11 ธันวาคม 0341 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 420 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน (6) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (174) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิมุขึน้(ลดลง)สทุธิ 014 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0340 121 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 377 

 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0340 

 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 11 ธันวาคม 0341 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 

สินทรัพย์   รายได้รวม 1,463  สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 121  ค่าใช้จ่ายรวม 1,487  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 155 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
1,925  กําไรก่อนภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ 
(24) 

0 
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
0,221 

สินทรัพย์อื่น 1,887  กําไรสําหรับปี (24)  สินทรัพย์อื่น 2,156 
รวมสนิทรัพย ์ 5,953  กําไรเบ็ดเสร็จอื่น (5)  รวมสนิทรัพย ์ 4,754 
หนี้สิน   กาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัป ี (29)  หนี้สิน  
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
1,574     เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
1,495 

หนี้สินอื่น 1,783     หนี้สินอื่น 728 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุน ส่วนเกินทุน และอื่นๆ 1,628     ทุน ส่วนเกินทุน และอื่นๆ 1,628 
กําไรสะสม(ยังไมไ่ด้จัดสรร) 966     กําไรสะสม(ยังไมไ่ด้จัดสรร) 902 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 1     ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 1 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,953     รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,754 

 
 

กาํไรสะสม 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 11 ธันวาคม 0341 

ยอดยกมา ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0340 966 
สํารองตามกฎหมาย - 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (29) 
เงินปันผลจ่าย (1) (13) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 0341 902 

 
 
หมายเหต:ุ (1) บริษัทฯ มีการจา่ยเงนิปันผลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น เมือ่วันที่ 00 พฤษภาคม 0341  
 



 

012 รายงานประจ าปี 2561 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 

ฐานธุรกิจของเรา 

 

15  
จังหวัด 

 
31  

สาขา 
 

465 
ผู้แนะนํา 

การลงทุน 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้คําแนะนําการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า 

พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการให้ครบวงจร โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ 

 
 

ธุรกิจนายหน้า 
ซื้อขายหลักทรัพย์ 

ธุรกิจนายหน้า 
ซื้อขายตราสาร

อนุพันธ์ 
ธุรกิจวาณิชธนกิจ 

ธุรกิจลงทุน 
ธุรกิจใบส าคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ ์

ธุรกิจตัวแทนสนบัสนุน
การซื้อขายคืน 
หน่วยลงทุน 

ธุรกิจการยืม 
และให้ยืมหลักทรัพย ์

ธุรกิจซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

ธุรกิจตราสารหนี้ 
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ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
สรุปภาพรวมตลาด 

ดัชนี SET ปิดสิูนปี 2561 ที่ระดับใกล้จุดตํ่าสุดของ
ปีที่ 1,563.88 จุด ลดลง 189.83 จุดหรือลดลงร้อยละ 10.8 
จากดัชนีปิดสิูนปี 2560 ที่ 1,753.71 จุด ขณะที่ดัชนี mai ปิด
สิูนปี 2561 ที่ 356.44 จุด ลดลง 183.93 จุดหรือลดลงร้อย
ละ 34.0 จากดัชนีปิดสิ ูนปี 2560 ที่ 540.37 จุด มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาด SET และ mai ณ 
สิูนปี 2561 เท่ากับ 16.22 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.5 
ดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี 2561 ปรับตัวลงเกือบตลอดทั้งปีตาม
ทิศทางตลาดหุ ้นโลกและตลาดหุ ้นในภูมิภาค โดย MSCI 
World ลดลงร้อยละ 10.6 และ MSCI Asia ที่ไม่รวมญี่ปุ่น 
ลดลงร้อยละ 16.1 ทั้งนี้ ดัชนี SET ที่ปรับลงร้อยละ 10.8 อยู่
ในเกณฑ์เฉลี ่ยของตลาดหุ้นในภูมิภาคซึ่งปรับลงทุกตลาด 

ยกเว้นตลาดหุ้นอินเดียที่สามารถปรับขึ้นได้เพียงตลาดเดียว
ร้อยละ 5.9 สําหรับตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบมากที่สุด 
3 อันดับแรกได้แก่ ตลาดหุ้นจีน (ลดลงร้อยละ 24.6) ตลาด
หุ้นเกาหลีใต้ (ลดลงร้อยละ 17.3) และตลาดหุ้นฮ่องกง 
(ลดลงร้อยละ 13.6) 

การปรับลงของ SET Index ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิุมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 1.0 จาก 
ร้อยละ 0.5 ในปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับตลาด mai ที่ให้
ผลตอบแทนจากเงินปันผลร้อยละ 0.1 เพิุมขึ้นจากปี 0340 ที่
อยู่ที่ร้อยละ 1.2 โดยทีมู่ลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2561 
(รวมตลาด SET และ mai) เท่ากับ 57,674 ล้านบาท เพิุมขึ้น
ร้อยละ 15.1 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวัน 50,114  
ล้านบาท 

 
สถานการณ์
การเมือง

ภายในประเทศ 

สถานการณ์
การเมือง

ภายในประเทศ 

มหาอุทกภัย นโยบายกระตุ้น
การบริโภค
ภายในประเทศ 

สถานการณ์
การเมือง

ภายในประเทศ 

สถานการณ์
การเมือง

ภายในประเทศ 

ระเบิดแยก 
ราชประสงค์ 

Brexit การเลือกตั้งใน
สหรัฐอเมริกา 

สงครามการค้า 

 

4.4 
7.0 7.2 7.9 

12.3 11.1 10.8 
12.8 12.2 

14.1 
 735  

 1,033   1,025  
 1,392   1,299  

 1,498  
 1,288  

 1,543  
 1,754  

 1,564  

0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0340 0341 

สถิตขิองตลาดหลกัทรพัย์ 

 มูลค่าการซื้อขาย (ล้านล้านบาท)  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (จุด) 

18,465 23,095 23,899 24,299 
35,404 30,051 27,475 29,776 25,842 26,163 

0.21% 
0.15% 0.15% 0.14% 0.13% 0.13% 0.12% 0.10% 0.11% 0.09% 

0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0340 0341 

ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท)  อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย ์(%) 
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ในปี 0341 นักลงทุนภายในประเทศยังคงมีสัดส่วน

มูลค่าการซื้อขายสูงกว่านักลงทุนกลุ่มอื ่นๆ โดยมีสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 21 ของมูลค่าการซื้อขายรวม อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า สัดส่วนนัก

ลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทาง
กับสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิุมขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ ขณะที่สัดส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนัก
ลงทุนสถาบันค่อนข้างจะคงที่  

 

 

 ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
จํานวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 1.67 ล้านบัญชี เพิุมขึ้น 
ร้อยละ 10.60 จากสิูนปี 2560 
 

 
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 0332-0340 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน 2 อันดับแรกในธุรกิจหลักทรัพย์มาโดย

ตลอด อย่างไรก็ตาม ในปี 0341 อันดับของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่อันดับที่ 7 โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 7.7 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 
7.20 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 2.00 ลดลงร้อยละ 1.00 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุของการลดลงเกิดจากมูลค่า
การซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยเป็นนัก
ลงทุนต่างประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายที่เพิุมขึ้น ขณะที่บริษัทฯ มีสัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 
นอกจากนี้ อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของบริษัทฯ ยังลดลงจากร้อยละ 0.100 ในปี 0340 มาเป็นร้อยละ 0.074 ในปี 
0341 สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและพฤติกรรมของนักลงทุนที ่ปรับเปลี ่ยนพฤติกร รมไปส่งคําสั่งซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตํ่ากว่าการส่งคําสั่งผ่านที่ปรึกษาการลงทุน (IC) เมื่อบริษัทฯ 
พิจารณาปัจจัยดังกล่าวจึงได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ KIWOOM แห่งประเทศเกาหลีในการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ 
ชื่อ Finansia HERO ขึ้นมา และเปิดให้บริการครั้งแรกในวันท่ี 01 มีนาคม 0341 ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของออนไลน์เพิุมขึ้น
และเป็นอันดับ 1 ในเดือนเมษายน 0341 ที่ร้อยละ 6.07 

62% 59% 54% 48% 41% 

20% 22% 26% 30% 36% 

9% 9% 10% 11% 12% 
9% 10% 10% 11% 11% 

0335 0336 0337 0340 0341 

มูลค่าการซือ้ขายของนกัลงทนุแตล่ะกลุม่  (%) 

 นักลงทุนสถาบัน  บัญชีบริษัทหลักทรัพย์  
 นักลงทุนต่างประเทศ   นักลงทุนภายในประเทศ 

0.97 1.10 1.24 1.51 1.67 

0335 0336 0337 0340 0341 

 จํานวนนกัลงทนุทีเ่ปดิบญัช ี(ล้านบญัช)ี 

186,085 
560,482 645,450 852,096 

1,266,752 1,065,999 1,117,453 1,286,863 1,094,558 991,434 2.15% 

4.53% 
5.17% 

6.19% 5.88% 
5.24% 5.72% 5.61% 

5.00% 
4.00% 

0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0340 0341 

ผลการดาํเนนิงานของบรษิัท 
 มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)  ส่วนแบ่งการตลาด (%) 



 

016 รายงานประจ าปี 2561 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 

ธุรกิจวาณิชธนกิจ 
 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการ

เป็นที ่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และ
รับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี ่ยวชาญ อีกทั ้งมี
ความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั ้งในและต่างประเทศ 
โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 
2545 และยังได้ร ับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้
ประกอบธ ุรก ิจการจ ัดจ ําหน ่ ายหล ักทร ัพย ์อ ีกด ้วย 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ 
อีก เช่น การควบรวมกิจการและการเข้าครอบงํากิจการ การ
ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการหรือบริษัท การประเมินมูลค่ากิจการ และการเข้าทํา
รายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น 
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทํา
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแก่ บริษัท เอส
ไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้
ให้บริการการเป็นผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งในปี 2561 นั้น
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจําหน่ายหุ ้นสามัญที ่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 10 หลักทรัพย์ 
โดยบริษ ัทฯ ทําหน้าที ่เป ็นผู ้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 2 บริษัท และเป็นผู้

ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 8 
บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2561 มีดังนี้ 
 
ผู้จัดการการจดัจาํหนา่ยและรบัประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญ
ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

 บมจ. ทีม คอนซัลติูง เอนจิเนียริุง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
 บมจ. เอสไอเอสบี 

 
ผู้ร่วมจดัจาํหนา่ยและรบัประกนัการจําหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

 บมจ. เอเชีย ไบโอแมส 
 บมจ. เคมีแมน 
 บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค 
 บมจ. เอ็ม วิชั่น 
 บมจ. โอสถสภา 
 บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท 
 บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิูง 
 บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ 

 
บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน และการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หลักทรัพย์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุน
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

 

22 21 16 
23 

10 

36 33 
23 

38 

19 
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ผลงานการเปน็ผูจ้ดัจาํหนา่ยและรบัประกนัการ
จําหนา่ยหุน้สามญัทีเ่สนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป

เป็นครัง้แรก (IPO) 
 จํานวนหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าร่วม 
 จํานวนหลักทรัพย์ทั้งหมด 

SISB 
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ธุรกิจอื่น
 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 0326 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิก
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท สํานัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing House 
“TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริุมเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 0331 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้
เปิดบริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future 
ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ 
Single Stock Future โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถ
รองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ ้น และเป็นการเพิุมช่องทาง
รายได้ให้แก่บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุน
กําลังให้ความสนใจ ทําให้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขาย
ของตลาด TFEX เพิุมสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock 
Future 

แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านการตลาดของ
ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจาก
กลุ่มลกูค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้า
กลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง สําหรับ
ลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุน
ในหลักทร ัพย์และส ัญญาซื ้อขายล่ว งหน้าเป ็นอย่างดี  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและ
ผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ 

ธุรกิจลงทุน 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื ่อบัญชี

บริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบรษิัทฯ โดยมี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 
หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรพัย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบ
ที่ทางการกําหนดอย่างเคร่งครัด และมีวัตถุประสงค์เพื ่อ

การค้าทั ้งในระยะสั ้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะเป็นผู ้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กําหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน
สอดคล้องกับการกํากับดูแลตามประกาศที่เกี ่ยวข้องของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกําไรจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความ
เสี่ยงองค์กร (Risk and Investment Committee) ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทําหน้าที่
กําหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภท
ระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จํากัดจํานวนผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุน
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
บ ร ิ ษ ั ท ฯ  ไ ด ้ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย  Derivative 

Warrants (DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 0337 ใน
ลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Direct Listing) ซึ่งในปี 0341 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย 
DW ทั้งหมดจํานวน 071 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนัก
ลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ BBB+ จากบริษัท Fitch 
Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 0341 

DW เป็นผลิตภัณฑ์ที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ นัก
ลงทุนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และให้ความสนใจกันมากขึ้น ใน
การพัฒนาธุรกิจ DW ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ 
จึงได้ให้ความสําคัญกับการให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นอย่าง
มาก เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน และ
รับรู้ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW โดย
บริษัทฯ ได้จัดสรรให้มีช่องทางการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ DW 
หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ Line Official Account และ 
Facebook และเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจ บริษัทฯ ยังได้
จัดทําบทวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้แก่นัก
ลงทุนอีกด้วย 
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ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน 
ธุรกิจนี ้เป็นบริการซื ้อขายกองทุนรวมที่อํานวย

ความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บรกิารจุดเดียวแบบ
ครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทํารายการซื ้อ ขาย และ
สับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนฯ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิุมเติม พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการ
นําเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียว ซึ่งทํา
ให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้า 

บริษัทฯ มีบริการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 2 
ประเภท คือ 

 บัญชีประเภท Omnibus 
เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถทํารายการซื้อ ขาย 
สับเปลี ่ยนกองทุนรวมของทุก บลจ. ที ่เป็น
ตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเพียงบัญชี
เดียว โดยทํารายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
หร ือลงนามในแบบฟอร ์มการทํารายการ 
นอกจากนี้ ยังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุน
คงเหล ือประจ ํา เด ือนจากท ุก บลจ. ไว ้ ใน
รายงานฉบับเดียว จึงสะดวกในการตรวจสอบ
สถานะและบริหารจัดการเงินลงทุน 

 บัญชีประเภท Selling Agent 
เป็นบริการสําหรับลูกค้าที ่ต้องการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวม
เพื ่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) และ กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ที่เสนอ
ขายครั้งแรกครั้งเดียว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการ Trading Plus ซึ่ง
เป็นบริการเพิุมผลตอบแทนของเงินลงทุนสําหรับลูกค้าที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ โดยการนําเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้า
ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการซื้อ
หลักทร ัพย์ จะท ําการขายกองท ุนเพ ื ่อมาช ําระค ่าซ ื ้อ
หลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งกองทุนที่บริษัทฯ เลือกมี
ระดับความเสี่ยงตํ่าและมีโอกาสได้รับผลตอบที่ดีกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ณ สิูนปี 2561 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จํานวน 21 แห่ง โดย
บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะเพิุมจํานวน บลจ. ในการเป็นตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซือ้คืน เพือ่เพิมุความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการ

ให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื ่อง อันจะตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้

ประกอบธุรก ิจหลักทร ัพย์ประเภทกิจการยืมและให ้ย ืม
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 03  สิงหาคม 0331 และเริุมให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 0331 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ ทําหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้
ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะ
ยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถดําเนินการตาม
ความประสงค์ การทําธุรกรรมนี ้ส ่งเสริมให้น ักลงทุนมี
ทางเลือกในการลงทุนเพิุมขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน 
และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิุม
ผลตอบแทนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตรา
สารอนุพันธ์ ธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น  
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการ
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้
บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของ
ธุรกรรมมีดังนี้ 

 บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
ทําการขายชอร์ต โดยบริษัทฯ ให้ขายชอร์ตได้
สําหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 , ETF 
และ หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของ SSF ซึ่ง
บร ิษ ัทฯ ม ีหล ักทร ัพย์ เพ ียงพอต ่อความ
ต้องการยืมของลูกค้า ทําให้ลูกค้าไม่เสียโอกาส
ในการลงทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนได ้ ท ั ้งน ี ้  การขายชอร ์ต
สามารถทําได้ทั้งบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิต
บาลานซ์ 

 สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที ่นํามา
ให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม 

 ว ันท ี ่  00 กรกฎาคม 0336 บร ิษ ัทฯ เป ิด
ให้บริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้า
สามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืม
และคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง 
Internet ได ้

 วันที่ 01 มีนาคม 0341 บริษัทฯ เปิดให้บริการ
โปรแกรม HERO โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ 
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SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้
ด้วยตนเองผ่านเครื ่อง PC ได้สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที ่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 33 
ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอํานวยความสะดวกให้นัก
ลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่าง
ง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชําระ
ราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดย
ไม่ต้องเปิดบัญชีเง ินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign 
Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุน
จากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
ได้ตลอดเวลา ด้านการชําระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้
ทําธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคง
และเชี่ยวชาญในด้านการชําระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อ
เพิุมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทนุในประสิทธิภาพการชําระราคา 
และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ 

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ
มีดังนี้ 

 ทวีปเอเชีย 
 ฮ่องกง  กัมพูชา 
 สิงคโปร์  ลาว 
 ญี่ปุ่น  เวียดนาม 

 ทวีปยุโรป 
 เนเธอร์แลนด์  อิตาลี 
 โปรตุเกส  ฟุนแลนด ์
 เยอรมนี  นอร์เวย์ 
 สวิตเซอร์แลนด์  เดนมาร์ก 
 ออสเตรีย  สวีเดน 
 เบลเยียม  สเปน 
 ฝรั่งเศส  โปแลนด ์
 สหราชอาณาจักร  

 ทวีปอเมริกาเหนือ 
 สหรัฐอเมริกา  

 ทวีปออสเตรเลีย 
 ออสเตรเลีย  

ธุรกิจตราสารหนี้ 
บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และ
ตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ในการให้บริการเป็นตัวแทน
และซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขาย
ตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจําหน่าย
ตราสารหนี้และหุ้นกู้ใหแ้ก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อ
ขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการดําเนินธุรกิจตราสารหนี้นี้ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการ
ให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

 
1) ความเสีย่งจากความผันผวนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของ
ตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ ทําให้
รายได้ค่านายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์ผันผวนตามไปด้วย เช่น เมื ่อกําหนดให้ปัจจัยอื ่นๆ คงที่แล้ว หากมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ลดลง จะส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงด้วย แต่หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิุมขึ้น จะ
ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิุมขึ้นเช่นกัน 

บริษัทฯ มีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงนี้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
การใช้ Value at risk: VAR ในการประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากมูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ หรือการทํา 
Stress Test เพื่อประเมินความเสียหายในกรณีที่สภาวะตลาดมีความผันผวน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
เช่น กําหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม ระดับผลของการขาดทุน (Stop Loss Limit) เป็นต้น และมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีแผนในการลดการพึ่งพิงรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย โดยการเพิุมรายได้ใน
ธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ แทน 

 
2) ความเสีย่งจากการแขง่ขันในธรุกิจหลกัทรพัย์ 

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีจํานวน
ผู้ประกอบการค่อนข้างสูง อีกทั้ง การเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทําให้การแข่งขันทางด้านราคาถูกนํามาใช้เป็น
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการ
ปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที และได้เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ พัฒนา
ความรู ้ความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอๆ รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ลํ ้าสมัยและมีความปลอดภัย 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
3) ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจินายหน้าซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ 

จากความผันผวนในทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์ตลอดปี 0341 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยปัจจัยภายในที่ควรติดตาม คือการเมืองภายในประเทศซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในการจะจัดให้มีเลือกตั้ง  ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่สําคัญ คือแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และสงครามทางการค้าระหว่าง จีน กับ สหรัฐ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ ประกอบกับการปรับตัวขึ้น-ลง ที่ผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทองคํา 
และนํ้ามัน ได้ส่งผลกระทบกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ด้วย  

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของ
ลักษณะสินค้า บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้
กําหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิุมหรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday Force ณ เวลา 
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10.10 น. ของทุกวันทําการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  

ในส่วนของธุรกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขั้นตอนการกํากับดูแลความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้น
แล้ว ทางบริษัทฯ ยังกําหนดให้ลูกค้าที่ต้องการทําธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าก่อนเริุมทําธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธุรกรรม และบริษัทฯ ยังได้กําหนดการบริหาร
ความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิุมเติมด้วย 

 
4) ความเสีย่งจากการทีด่ําเนนิธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่ข้มงวด 

เนื่องจากธุรกิจทางดา้นหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การการกํากับดูแลและควบคุมโดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบท้ังในด้านการปฏิบัติงาน เช่น ต้นทุนในการดําเนินการที่เพิุมขึ้น และ
ความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากการกําหนด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้ง
มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
งานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะนําการลงทุนและนักวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูก
พิจารณาดําเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูก
พิจารณาลงโทษตั้งแต่กําชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทําหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของ
หน่วยงานที่กํากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกําหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ 
กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5) ความเสีย่งจากการขดัขอ้งของระบบคอมพวิเตอร์ 

บทบาทของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการรองรับปริมาณของธุรกรรม ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ การสํารองข้อมูล และ การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งหากเกิดข้อขัดข้องหรือความผิดพลาดแล้ว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานและความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิุมประสิทธิภาพของระบบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้เพิุมประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิุงขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิุมระบบการ
สํารองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสํารองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิุงขึ้นด้วย โดยนอกจากระบบ
สํารองข้อมูลที่สํานักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สํารองข้อมูลที่ 25/331-2, 25/335-6 ชั้น 6 อาคารบางกอกแลนด์ 
ถนนป๊อปปูล่า อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11100 ซึ่งจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ได้ทันทีใน
กรณีที่ระบบท่ีสํานักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มีการใช้
งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 30 ในปัจจุบัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจํานวนมาก  และสําหรับนโยบาย
การควบคุมปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด 

สําหรับสาขาในต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สําหรับสาขาและเช่าวงจร MPLS เป็นสายส่งข้อมูล
หลักในการติดต่อกับสํานักงานใหญ่ ทําให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขามายังสํานักงานใหญ่รวดเร็วยิุงขึ้น 
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พร้อมกับเช่าวงจรสํารองเพื่อติดต่อกับสํานักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทําให้ความเสี่ยงในเรื่อง
การส่งข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่กับสาขาลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าสํารองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้า
ขัดข้องอีกด้วย 

แม้ว่าตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดําเนินการมา จะยังไม่มีเหตุขัดข้องจากระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทดสอบ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมเป็นประจําทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิุงเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง และมีพนักงานจากบริษัท
เจ้าของระบบเข้ามาตรวจสอบที่บริษัทฯ ทุก 1 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
6) ความเสีย่งจากการผดินดัชําระเงนิของลกูค้าและหนีสู้ญ 

บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดําเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า กรณี
ลูกค้ามีการผิดนัดชําระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมี
หลักทรัพย์ในบัญชี ทําให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชําระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้กําหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 00 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกําหนดรายชื่อหลักทรัพย์ และอัตรา
มาร์จิูนเริุมต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้า
วางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ ูนและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงตํ่ากว่าอัตรามาร์จิูนรักษาสภาพ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการเรียกหลักประกันเพิุมหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 0,061.76 ล้านบาท 
โดยมีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจํานวน 53.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ าง
รับรวม (อัตราส่วนดังกล่าวเพิุมขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนวันชําระราคาจาก 1 วันทําการ เป็น 0 วัน
ทําการ โดยมีผลตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 0 มีนาคม 0341) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสํารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจํานวน 
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตดิตามให้ชาํระหนี้ และดําเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจดัชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะ
ตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ดังกล่าวได้ 

 
7) ความเสีย่งจากการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหลกัทรพัย์ 

แม้ว่าการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
รักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจําหน่ายไม่สามารถจําหน่าย
หลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจําหน่ายเข้าไว้ในบัญชีการลงทุนของบริษัทฯ 
อันอาจทําให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลง
ตํ่ากว่าราคาที่รับประกันการจําหน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจ
เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกําหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอน
ในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น 

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทําการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักท รัพย์ที่จะจําหน่าย 
ตรวจสอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าใน
หลักทรัพย์ที่จะจําหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์นั้น 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจําหน่าย ทําให้การดําเนินงานที่ผ่าน
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มาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดที่ร้อยละ 5 มาโดยตลอด 

 
8) ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิใบสาํคัญแสดงสทิธอินพุันธ์ 

6.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

เนื่องจากราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอยา่งรวดเรว็ และมีความซับซ้อนในการ
หาราคาทฤษฎีที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงินลงทุนตํ่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูง
ด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจํากัด
เท่ากับจํานวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่า
มีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทําความเข้าใจก่อนทําการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด 
โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกอบด้วย 

 อุปสงค์และอุปทานของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิุมขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับ

ปริมาณความต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ 

 ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่) 
 เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิุมขึ้น จะส่งผลให้ราคา 

Call Warrant ปรับตัวเพิุมขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง 
 เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา 

Call Warrant ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิุมขึ้น 
 ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่) 

 เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่
ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิุมขึ้น 

 เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิุมขึ้น ขณะที่
ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง 

 ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่) 
 เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิุมขึ้น 

ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
 เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพยห์รือดัชนีหลักทรพัย์อา้งอิงปรบัตัวลดลง ราคา 

Call Warrant และ Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงด้วย 
 อายุคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่) 

 เมื่ออายุคงเหลือของใบสําคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ 
Put Warrant จะปรับตัวลดลงตามไปด้วย 
 
 
 



 

024 รายงานประจ าปี 2561 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 

 อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่) 
 เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิุมขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิุมขึ้น ขณะที่ราคา 

Put Warrant จะปรับตัวลดลง 
 เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา 

Put Warrant จะปรับตัวเพิุมขึ้น 
 อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่) 

 เมื่ออัตราเงินปันผลปรับเพิุมขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา 
Put Warrant อาจจะปรับตัวเพิุมขึ้น 

 เมื่ออัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิุมขึ้น ขณะที่ราคา 
Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลง 

 ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของ

สภาพคล่องได้เนื่องจากจํานวนท่ีถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ทําการซื้อ
ขายในตลาดฯ นอกจากนี้สภาพคล่องของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของ
หลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลงลด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะทําหน้าในการส่งคําสั่งเสนอซื้อและเสนอขาย
เพื่อควบคุมราคา และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ทําการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 47 -Full 
/Short รวมถึงข้อกําหนดสิทธิโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
6.0  ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง  

 การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
บริษัทฯอาจจะทําการปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิ

ต่อหน่วย สําหรับใบสําคัญสิทธิอนุพันธ์ที่สินค้าอ้างองิเปน็หุ้น โดยคํานวณจากสูตรที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ใน
กรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ 

1. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง 
0. การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง 
1. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง 
2. การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง 

 การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคํานวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง 
หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย โดยการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Suspension 

(SP) หรือ Halt (H) จะทําส่งผลให้ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อา้งอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซื้อขาย
ไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สามารถทําการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณี
ที่สินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการหยุดการคํานวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์เช่นเดียวกัน 

 การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบ

กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทําการเลื่อนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธเ์ข้ามาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะ
ทําให้ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน 
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 การชําระบัญชีของบริษัทอ้างอิง 
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี หรือศาล

มีคําสั่งถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิ
ในการซื้อ (Call warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนําไปใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลกิ ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ 
หรือตามวันที่ที่ศาลกําหนดหรือมีคําสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทําให้มูลค่าของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในกา รขาย (Put 
warrant) ให้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (30) วันหลังจากวันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ
ให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทําโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทําขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (30) วันก่อน
วันที่ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุตธิรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างองิ ให้
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดย
ชําระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายในเก้า (7) วันทําการนับจากวันท่ีประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีทีใ่บสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ทําการปรับตัวคูณ
ดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทําการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการกําหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือ
ราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไป
กว่าเดิม ทั ้งนี ้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
6.1  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชําระราคาและส่งมอบ  

เหตุการณ์ขัดข้องในการชําระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทําให้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ ไม่สามารถชําระราคาให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้

 เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทําให้ไม่สามารถซื้อขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ  

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
 มีข้อกําหนดตามกฎหมาย หรือคําสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนทําให้ไม่สามารถหา
ราคาอ้างอิงได้ 

 
6.2  ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสด ส่วนต่างตามภาระผูกพันของบริษัทฯ  

(Credit Risk) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความ

เสี่ยงของผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
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และผู้คํ้าประกันการชําระหนี้ หากผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้คํ้าประกันการชาํระหนี้ไม่สามารถชาํระหนี้ หรือ
ผิดนัดชําระหนี้ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้คํ้าประกันการชําระหนี้ โดยไม่คํานึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และ
ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจํานวนหรือบางส่วนของจํานวนหนี้ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ได้ โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์จากบริษัทผู้ออกหุน้อ้างอิง
หรือผู้จัดทําดัชนีหลักทรัพย์ 

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ออก พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของผู้ออก ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟุทช์เรทติูงส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+ (ณ 
วันที่ 07 สิงหาคม 0341) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ออกเพิุมเติมได้จากแบบ 
47-dw-full/short แบบ 34-1 ร่างข้อกําหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของ
ข้อกําหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน 

 
9) ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิการยมืและใหย้มืหลักทรพัย์ 

เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนําไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหา
ผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของ
ลูกค้า โดยกําหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯกําหนด จะต้อง
ดํารงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กําหนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืม
ลดลงตํ่ากว่าหลักประกันที่กําหนด บริษัทฯ มีขั้นตอนการเรียกใหลู้กค้าผู้ยืมนําเงนิหลักประกันมาวางเพิุมให้ถึงระดับหลักประกนัที่
บริษัทฯ กําหนดไว ้

 
10) ความเสีย่งทางดา้นบคุลากร 

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านผู้
แนะนําการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิ ชาชีพที่ใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความตอ่เนื่องของการดําเนินงาน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการพัฒนาและเพิุมพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทํางานทดแทนกันได้
ในกรณีที ่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจากคณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ทั้งยังมี
นโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทํางานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมี
แผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง 

 
11) ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญห่รอืนอ้ยราย 

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยพยายามขยายฐานลูกค้าบุคคลทั่วไป และ
ลูกค้าสถาบันทั ้งในและต่างประเทศให้มีจํานวนมากขึ้น รวมไปถึง พัฒนาระบบการส่งคําสั ่ งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
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อินเทอร์เน็ตในการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมี
จํานวนลูกค้าน้อยรายจนเกินไป 

 
12) ความเสีย่งจากมีผูถ้อืหุน้รายใหญ่เกนิรอ้ยละ 03 

บริษัท ฟุนันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 07.07 ของทุนที่ออกจําหน่ายและชําระ
แล้วของบริษัทฯ จึงเป็นผู้ที่มีอํานาจในการบริหารจัดการ และสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเรื่อง
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 1 ใน 2 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จํานวน 7 
ท่าน เพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คําแนะนําการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และรักษา
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

 
13) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

ตามที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ มาเป็นการให้บริการนักลงทุนด้วยระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 0341 ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ Finansia Hero นั้น  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้มีการพัฒนาแล ะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการนําเสนอระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ล้าสมัย
ให้กับนักลงุทน  ซึ่งจะทําให้มูลค่าเพิุม (Value Added) ของบริการของบริษัทฯ ลดลง และทําให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถ
ของในการแข่งขันในระยะยาวได้  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของความเสี่ยงจากการล้าสมัย จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยมาก เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะ
ตัดสินใจเข้าร่วมการพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตดังล่าว บริษัทฯ ได้ทําการศึกษา และเปรียบเทียบกับ
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตที ่มีอยู่ในตลาดแล้ว ปรากฎว่า เทคโนโลยีจากพันธมิตรอย่างบริษัทหลักทรัพย์ 
Kiwoom ของประเทศเกาหลีมีความลํ้าหน้าอย่างมาก อีกทั้งการร่วมมือกันพัฒนาดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงการซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมนักลงทุน เพื่ อนํามาพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต
ดังกล่าวขี้นมาด้วย โดยใช้หลักคิดที่ว่า Customer Centric  กอรปกับบริษัทฯ ก็ได้มีการป้องกันโดยบริษัทฯ จะมีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะมีการ นําเสนอสู่
ตลาด ซึ่งจะสามารถนํามาเสนอและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ โดยแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากนักลงทุน  พันธมิตร  
ข่าวสารบนโลก Cyber ต่าง ๆ งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีในระดับโลก ฯลฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งฝ่ายอีบิซิเนส
เทคโนโลยี  ซึ่งประกอบไปด้วยนักพัฒนาโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญที่เคยไปประจําอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ที่ประเทศเกาหลี 
จํานวน 3-4 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและกําหนดการ
ออกแบบ features ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกเครื่องมือการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้ต่อนักลงทุน  นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญต่อการปรับตัวเปิดรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา  ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยของ
พนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายอีบิซิเนสเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 03-04 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และตอบรับเทคโนโลยี
ใหม่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฎิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 1 ท่านเพื่อกํากับดูแลงบ
การเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิ ดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสําคัญแล้ว 
 

 

ชัชวาลย ์เจยีรวนนท์ 
ประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) ซึ ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิูนสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 0341 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิูนสุด
วันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส 
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ
งบการเงินโดยรวม 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จํานวน 1,050 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 72 
ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่า
นายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการและจํานวนลูกค้ามี
จํานวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจยั อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า จาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณรายได้ ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การคํานวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สําคัญที่ทําผ่านใบสําคัญทั่วไป  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย 
ความเสี่ยงในการเรียกชําระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกัน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์และการ ให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วางขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ 
วงเงินของการทําธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามี
ความสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จํานวนมากรายและมียอดคงค้างเป็นจํานวนเงินที่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจํานวน 2,221 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ของยอด
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคํานวณมูลค่า
หลักประกัน การคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมินวิธีการพิจารณา
และคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับและสุ่ม
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ทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณมูลค่าหลักประกันและการปรับมูลค่า
ยุติธรรมหลักประกัน  

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชําระเงินภายหลังวันสิูนรอบระยะเวลา
รายงาน การจัดชั้นและการคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพจิารณาว่าจําเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดทํา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

 



 

032 รายงานประจ าปี 2561 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทํา 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชีสําหรบักิจการที่ดําเนินงานตอ่เนื่องของผูบ้ริหารและสรปุจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพ เจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มี ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 
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ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ 
 
 

รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1512 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2562 
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 
สนิทรพัย ์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 28.3 376,612,496 140,522,829 354,046,723 114,463,433 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 7 688,722,575 149,724,393 688,722,575 149,724,393 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 8 2,220,757,080 3,925,107,300 2,220,757,080 3,925,107,300 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 9 - 961,652 - 961,652 
เงินลงทุน 10 820,769,503 973,542,869 820,769,503 973,542,869 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  1,248,294 266,558 1,248,294 266,558 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 11 119,060,796 225,669,644 113,162,491 230,803,146 
อุปกรณ ์ 12 74,105,487 71,737,726 74,105,487 71,737,726 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 13 260,339,270 253,079,923 260,339,270 253,079,923 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับัญช ี 14.1 25,292,812 23,702,309 27,886,746 23,598,041 
สินทรัพย์อื่น 15 167,411,251 188,524,511 168,599,156 191,680,719 
รวมสนิทรพัย ์  4,754,319,564 5,952,839,714 4,729,637,325 5,934,965,760 
หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ      
หนีส้นิ      
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  - 200,000,000 - 200,000,000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 16 423,883,317 909,729,983 423,883,317 909,729,983 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 17 1,495,294,583 1,573,696,190 1,495,294,583 1,573,696,190 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 9 4,772,145 88,506,729 4,772,145 88,506,729 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  - 10,162,133 - 9,515,980 
ตราสารหนี้ท่ีออก  - 158,856,887 - 158,856,887 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 55,463,100 61,139,130 54,834,762 57,375,853 
เจ้าหนี้อื่น 19 1,438,802 1,439,163 8,838,802 1,439,163 
หนี้สินอื่น 20 242,311,018 353,848,634 234,676,411 353,055,380 
รวมหนีส้นิ  2,223,162,965 3,357,378,849 2,222,300,020 3,352,176,165 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
 
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2561 035 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 
ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 
สว่นของเจา้ของ      
ทุนเรือนหุ้น      

ทุนที่ออกและชาํระแล้ว      
หุ้นสามัญ 361,201,003 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.40 บาท  930,244,840 930,244,840 930,244,840 930,244,840 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  620,892,885 620,892,885 620,892,885 620,892,885 
สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์  322,946 322,946 322,946 322,946 
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้น      

ในบริษัทย่อย  (251,580) (251,580) - - 
กําไรสะสม      

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 01 78,640,769 78,640,769 78,640,769 78,640,769 
ยังไม่ได้จดัสรร  901,949,260 965,867,466 877,235,865 952,688,155 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน      

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได ้  (1,417,318) (938,307) - - 
รวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2,530,381,802 2,594,779,019 2,507,337,305 2,582,789,595 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย  774,797 681,846 - - 
รวมสว่นของเจา้ของ  2,531,156,599 2,595,460,865 2,507,337,305 2,582,789,595 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ  4,754,319,564 5,952,839,714 4,729,637,325 5,934,965,760 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 0341 0340 0341 0340 
กาํไรหรอืขาดทนุ:      
รายได ้      
รายได้ค่านายหน้า 00, 06.0 1,027,303,106 1,169,079,301 1,049,505,108 1,169,079,301 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 23 94,195,367 148,573,511 94,195,367 148,573,511 
รายไดด้อกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรพัย ์  67,677,923 80,526,168 67,677,923 80,526,168 
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 24 226,280,431 250,833,020 226,217,315 250,833,020 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและการร่วมค้า 11.2 2,832,737 (22,254,040) - - 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม  8,797,834 - - - 
กําไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า  - 9,874,074 - - 
รายได้อื่น 28.2 14,014,637 18,538,156 17,614,636 22,138,156 
รวมรายได ้  1,463,304,037 1,655,170,190 1,455,210,349 1,671,150,156 
คา่ใชจ้า่ย      
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 16,25 874,700,850 903,145,856 841,148,211 873,145,342 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย  166,365,028 146,238,201 166,305,028 146,183,201 
ต้นทุนทางการเงิน  31,537,137 31,135,553 31,537,137 31,135,553 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (96,000) 5,660,196 (96,000) 5,660,196 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  - 842,088 - 47,756,833 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการรว่มค้า  - 291,427 - 45,742,698 
ค่าใช้จ่ายอื่น 06.0 414,617,796 359,591,935 455,199,883 404,503,533 
รวมคา่ใชจ้า่ย  1,487,124,811 1,446,905,256 1,494,094,259 1,554,127,356 
กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได ้  (23,820,774) 208,264,934 (38,883,910) 117,022,800 
ภาษีเงินได ้ 12.0 133,647 (31,009,824) 3,094,068 (28,074,333) 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัป ี  (23,687,127) 177,255,110 (35,789,842) 88,948,467 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่:      
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง:      
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน      

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได ้  (257,011) (4,044,533) - - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  (479,011) (6,266,755) - - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง8      
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  - 467,821 - - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  (5,254,228) (2,110,293) (4,778,548) (1,613,242) 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  (3,032,006) (1,642,472) (4,778,548) (1,613,242) 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด  (5,733,239) (7,909,227) (4,778,548) (1,613,242) 
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด  (29,420,366) 169,345,883 (40,568,390) 87,335,225 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2561 037 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ตอ่) 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 0341 0340 0341 0340 
การแบง่ปนักาํไร (ขาดทนุ)      
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ  (23,797,934) 154,920,803 (13,567,620) 88,948,467 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย  110,807 334,307   
  (23,687,127) 177,255,110   
      
การแบง่ปนักาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม    (40,568,390) 65,335,225 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ  (29,513,317) 169,030,234   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย  92,951 315,649   

  (29,420,366) 169,345,883   
      
กาํไรตอ่หุน้      
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน      

กําไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 26 (0.04) 0.10 (0.06) 0.13 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 0341 0340 0341 0340 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน     
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (23,820,774) 006,042,712 (38,883,910) 117,022,800 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จา่ย)     

จากกิจกรรมดําเนินงาน     
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญช ี 60,247,624 45,470,796 60,247,624 45,470,796 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (96,000) 5,660,196 (96,000) 5,660,196 
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนา่ยและตัดจําหน่ายอุปกรณ ์     

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 215,942 5,977,405 215,942 5,977,405 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - 842,088 - 47,756,833 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการรว่มค้า - 291,427 - 45,742,698 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในการรว่มค้า (6,575,612) - - - 
กําไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า - (9,874,074) - - 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า 01,034,145 (2,532,520) 23,256,367 (2,532,520) 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นขากการวดัมูลค่าตราสารอนพุันธ ์ (10,605,531) (13,043,522) (10,605,531) (13,043,522) 
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและการร่วมค้า (2,832,737) 22,254,040 - - 
สํารองประมาณการหนี้สินผลประโยชนข์องพนักงาน (3,096,790) 7,670,187 607,124 7,184,646 
รายไดด้อกเบี้ยและเงินปันผล (74,775,849) (57,618,296) (74,712,732) (57,618,296) 
รายไดด้อกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรพัย ์ (67,677,923) (80,526,168) (67,677,923) (80,526,168) 
ต้นทุนทางการเงิน 31,516,820 31,049,636 31,516,820 31,049,636 
ดอกเบี้ยตดัจําหนา่ยสําหรับสัญญาเช่าทางการเงนิ 20,317 85,917 20,317 85,917 
ค่าตัดจําหนา่ยส่วนตํ่ามูลค่าตั๋วแลกเงิน 1,143,113 (1,143,113) 1,143,113 (1,143,113) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงใน     
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดาํเนนิงาน (75,303,255) 162,828,933 (74,968,789) 151,087,308 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิุมขึ้น) ลดลง     
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ (517,836,210) 119,688,452 (517,836,210) 119,688,452 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 1,702,836,465 521,282,298 1,702,836,465 521,282,298 
เงินลงทุน 129,516,999 (453,274,319) 129,516,999 (453,274,319) 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (981,736) 1,235,318 (981,736) 1,235,318 
สินทรัพย์อื่น 13,337,813 (52,930,862) 14,240,488 (52,911,861) 

หนี้สินดําเนินงานเพิุมขึ้น (ลดลง)     
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ (485,846,666) (567,165,022) (485,846,666) (567,165,022) 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (56,201,405) (540,395,647) (78,401,607) (540,395,647) 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ (93,329,374) 59,974,167 (93,329,374) 59,974,167 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (9,121,400) (3,545,400) (9,121,400) (3,545,400) 
เจ้าหนี้อื่น (361) (196,081) 7,399,639 (196,081) 
หนี้สินอื่น (55,387,238) (55,825,070) (62,228,592) (55,675,489) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 307,261,210 (808,323,233) 531,279,217 (819,896,276) 
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล 152,947,804 142,742,269 152,884,687 142,742,269 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (31,406,494) (31,222,617) (31,406,494) (31,222,617) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (11,276,933) (67,687,482) (9,515,980) (67,141,655) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 639,747,807 (764,491,063) 643,241,430 (775,518,279) 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 0341 0340 0341 0340 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ     
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดรับจากการขายกิจการรว่มค้า 115,420,433 114,701,702 117,640,655 114,701,702 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 565,533 676,589 565,533 676,589 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ ์ (25,844,658) (59,065,269) (25,844,658) (59,065,269) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (100,465,905) (140,483,013) (100,465,905) (140,483,013) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (8,104,375) (84,169,991) (8,104,375) (84,169,991) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (200,000,000) 200,000,000 (200,000,000) 200,000,000 
เงินสดรับ (จ่าย) จากตราสารหนี้ท่ีออก (160,000,000) 160,000,000 (160,000,000) 160,000,000 
เงินสดจ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (669,865) (1,148,340) (669,865) (1,148,340) 
เงินปันผลจ่าย (34,883,900) (75,582,380) (34,883,900) (75,582,380) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (395,553,765) 283,269,280 (395,553,765) 283,269,280 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิุมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 236,089,667 (565,391,774) 239,583,290 (576,418,990) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 140,522,829 705,914,603 114,463,433 690,882,423 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายป ี 376,612,496 140,522,829 354,046,723 114,463,433 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย และมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟุนันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯในอัตราร้อยละ 29.29 และร้อยละ 22.29 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของ 
บริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนและสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟุศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 
และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
2. การค้าหลักทรัพย์ 
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
4. การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 
5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิูนจํานวน 31 สาขา และ 31 สาขา ตามลําดับ 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และการแสดงรายการ
ในงบการเงินได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 
สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี ้

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี ้
   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งข้ึน             
ในประเทศ 

31 ธันวาคม 
0341 

31 ธันวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรัพยท์ี่ปรกึษาการลงทุน เอฟเอสเอส 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  
ที่ปรึกษาการลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงนิรวมตัง้แตว่ันที่บริษัทฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯสิูนสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
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(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว  

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิูนรอบระยะเวลา
รายงาน กําไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ทั้งนี้ ผลต่างจาก
การแปลงค่ารับรู้ในรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” โดยแสดง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริุมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริุมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ุมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริุมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 0340)  เรื่อง สัญญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 0340)  เรื่อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 0340)  เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 
 เรื่อง โปรแกรมสิทธพิิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

 เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรพัย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

 เรื่อง การโอนสินทรพัย์จากลูกค้า 
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํา
กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิุงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จ จริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงินทีจ่ะมผีลบงัคับใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริมุ
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก
ไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริุมนํามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) รายได้ค่านายหน้า 
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

(ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยวัด
ความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จจากอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจบุันเปรียบเทียบกับบริการทั้งสิูนที่ต้องให้บริการ ทั้งนี้ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้ 

(ค) รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บ
เงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง 
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กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้ 
(2) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
(3) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชาํระเงินเกินกว่าสามเดอืน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดัเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่บริษัทฯจะได้รับชําระหนี้ทั้งหมด 
(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา 
(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”)  

(ง) กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ 
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

ดอกเบี้ยและเงินปันผล 
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อ
บริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันครบกําหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันที่ได้มา รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการ
เบิกใช้ 

4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯเพือ่การซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์
และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ของการควบคุมภายใน และ ณ วันสิูน
รอบระยะเวลารายงานบริษัทฯได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะที่เป็นของบริษัทฯเท่านั้น 

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ลูกหนี้/เจ้าหนี้สํานักหักบัญชแีละบริษทัหลักทรพัย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นําไปวางเป็นประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ์ และ
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบวก
ด้วยดอกเบี้ยค้างรับ และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ทั้งนี ้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที ่ซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู ้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้
หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่
นําไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดําเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนชําระ เป็นต้น) 
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4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นําไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืม โดยคํานวณจาก
ราคาเสนอขายล่าสุด ณ วันสิูนวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่ง
นําไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นําไปวางเป็นหลักประกันหรือ
รับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืม
และการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 

4.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลค่า
ของหลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกันและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับชําระคืนไม่
ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง 
(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รบัการชาํระหนี้และบรษิัทฯได้ดําเนินการจําหน่ายหนี้สูญ

จากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว 
(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ทําสัญญาปลดหนี้ให้ 

(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้ 
(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้ 
(2) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
(3) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชาํระเงินเกินกว่าสามเดอืน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดัเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่บริษัทฯจะได้รับชําระหนี้ทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจําหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนของมูลหนี้จัด
ชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

4.9 เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจําที่มีกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา หรือ
เงินฝากประจําที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือน แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมีข้อกําหนดในการเบิกใช้ 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิูนวันทําการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิูนรอบระยะเวลา
รายงาน 

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
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โอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ
โอนเปลี่ยน 

บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑ์วันที่เกิดรายการ (Trade date) และเมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างสิุงตอบแทนสทุธิที่ได้รับกับตน้ทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรบัรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯ
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน  

4.10 เงินให้กู้ยืม 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการรับรู้เริุมแรกด้วยจํานวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงาน  เงินให้กู้ยืมวัดมูลค่าใน
เวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
ช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม 

4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

(ก) งบการเงินรวม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

4.12 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อุปกรณ์สํานักงาน     5 ปี 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง     5 ปี 
ยานพาหนะ      5 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

บริษัทฯตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการ
ใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ
ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริุมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริุมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

บริษัทฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิูนปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดของบริษัทฯคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้ 
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ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์      10 ปี 
ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย    2 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์      5 - 15 ปี  
สิทธิในการใช้ระบบ       5 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 

4.14 ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 
วันสิูนรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิูนรอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิูนรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิูนรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุน เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูง
กว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
จากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาด
ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื้อกับ
ผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที ่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
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4.16 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรับรู้เริุมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิุงตอบแทนที่ได้รับ ในเวลามาต่อมาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิุงตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อ
ชําระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

4.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบ
หลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ต และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นการประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็น
ต้น 

4.18 ตราสารหนี้ที่ออก 

ตราสารหนี้ที่ออกรับรู้เริุมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิุงตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาตราสารหนี้ที่ออกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ผลต่างระหว่างสิุงตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

4.19 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันดังกล่าว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ  
บริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ซึ ่งคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

4.21 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพย์ที่
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ได้มาตามสัญญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรพัย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่อย่างใดจะตํ่า
กว่า 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

4.22 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย 
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและ
บริษัทย่อย 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

4.23 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัว
เงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

4.24 ตราสารอนุพันธ์ 

(ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
บริษัทฯรับรู้ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ณ วันเริุมแรกและจะรับรู้กําไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภายหลังในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้ราคาเสนอขายสุดท้ายของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิูนวันทําการสุดท้ายของปี 

(ข) ฟุวเจอร์ส 
บริษัทฯบันทึกภาระจากฟุวเจอร์สเป็นรายการนอกงบการเงินและจะรับรู้กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของฟุวเจอร์สในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมของฟุวเจอร์สที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อ/ขายสุดท้ายของฟุวเจอร์สนั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ณ สิูนวันทําการสุดท้ายของปี 

(ค) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
บริษัทฯบันทึกภาระจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นรายการนอกงบการเงิน และจะรับรู้กําไรขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขายตามระยะเวลาที่เหลือจนกว่าจะครบกําหนดของแต่ละสัญญา 

4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัท
ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิูนรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

5. การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั 

ในการจัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรที่มีอยู่ในตลาด โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหาในการจ่ายชําระคืน โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละ
ราย ความน่าจะเป็นของการผิดนัดและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกัน  

5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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5.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก
ใช้งานอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์  หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการลาออกของพนักงาน เป็นต้น 

5.9 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชา่ว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอยีดของสัญญาเพือ่พจิารณาว่าบริษัทฯและบรษิัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

5.10 คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี ้สินที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินในส่วนน้ัน 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

0340 
31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

2560 
เงินสด เงินฝากระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น  

ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันท่ีได้มา 593,134 903,573 570,569 877,513 
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า (216,522) (763,050) (216,522) (763,050) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  376,612 140,523 354,047 114,463 

 

ข้อมูลเพิุมเติมประกอบกระแสเงินสด 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
รายการที่มิใช่เงินสด:     

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 
โดยยังมิได้ชาํระเงิน 41,876 97,488 41,876 97,488 

 

7. ลกูหนีส้าํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี 727,708 182,583 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตา่งประเทศ 233,762 124,124 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ในประเทศ 4,555 200 
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษทัฯเพื่อลูกค้า (58,495) (39,777) 
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่างประเทศในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า (218,807) (117,406) 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 688,723 149,724 
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8. ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
ลูกหนี้ซื้อหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 1,091,714 2,630,768 
เงินให้กู้ยืมเพือ่ซื้อหลักทรพัย ์ 928,833 1,266,366 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวางประกัน 90,731 9,557 
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 90,890 9,587 
ลูกหนี้อื่น 74,856 70,138 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย ์ 2,277,024 3,986,638 
บวก: ดอกเบีย้ค้างรับ 4,954 6,564 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (69,358) (69,550) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  2,212,620 3,923,652 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า   
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า 8,137 1,455 
ลูกหนี้อื่น 5,960 3,960 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,960) (5,960) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  2,220,757 3,925,107 

 

8.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระงับการรับรู้รายได้ 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 และ 0340 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ที่ระงับการ
รับรู้รายได้เป็นจํานวน 61 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจํานวน 53 ล้านบาท และ 
54 ล้านบาท ตามลําดับ 

8.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจําแนกตามการจัดชั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้จําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งลูกหนี้
จัดชั้นสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย8 ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 
  ค่าเผื่อหนี ้ มูลค่าลูกหนี้สทุธ ิ  ค่าเผื่อหนี ้ มูลค่าลูกหนี้สทุธ ิ
  สงสัยจะสูญ หลังหักค่าเผื่อ  สงสัยจะสูญ หลังหักค่าเผื่อ 
 จํานวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ จํานวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ 
มูลหนีจ้ัดชั้นปกต ิ 2,216 - 2,216 3,925 - 3,925 
มูลหนีจ้ัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน 5 - 5 - - - 
มูลหนีจ้ัดชั้นสงสัย 75 (75) - 76 (76) - 

รวมลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพย ์ 2,296 (75) 2,221 4,001 (76) 3,925 
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8.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
ยอดต้นป ี 75,510 69,849 
หนี้สงสัยจะสญู (โอนกลับ) (192) 5,661 

ยอดปลายป ี 75,318 75,510 

 

9. สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา 
ตราสารอนพุนัธเ์พือ่คา้    
ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ - 4,772 1,083,365 
ฟุวเจอร์ส(1) - - 404,295 
รวม - 4,772 1,487,660 

 (1) สัญญาฟุวเจอร์สมีการชําระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟุวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิูนงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 11 ธันวาคม 03418 มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟุวเจอร์ส มีจํานวน 04 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลําดับ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา 
ตราสารอนพุนัธเ์พือ่คา้    
ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์  - 87,284 2,146,316 
ฟุวเจอร์ส(1) - - 400,866 
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 742 1,223 667,816 
รวม 962 88,507 3,214,998 

(1) สัญญาฟุวเจอร์สมีการชําระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟุวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิูนงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 11 ธันวาคม 03408 มูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟุวเจอร์ส มีจํานวน 6 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการชําระราคาแบบส่วนต่างเป็นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันซื้อขาย
สุดท้ายกับราคาใช้สิทธิ 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น และมีการชําระราคาแบบส่วนต่างเป็นเงินสดระหว่าง
อัตราซื้อ/อัตราขายตามที่ระบุในสัญญากับอัตราซื้อ/อัตราขายอ้างอิงกับอัตราที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันครบ
กําหนดอายุของสัญญา ดังนั้น ภาระผูกพันที่แท้จริงภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเท่ากับส่วนต่าง
ของอัตราซื้อ/อัตราขายดังกล่าว 

9.1 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 

(หน่วย8 พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
กําไร (ขาดทุน) ที่เกดิขึ้นจรงิจากตราสารอนพุันธ ์ 272,157 84,367 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ ์ 10,606 13,043 
รวม 282,763 97,410 

10. เงนิลงทนุ 

10.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม 

(หน่วย8 พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 440,114 418,402 969,999 970,197 
หน่วยลงทุน -  150,000 151,346 
บวก (หัก): ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (21,712)  1,544  
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า -  (150,000)  
หลักทรัพย์เพ่ือค้า 418,402  971,543  
เงนิลงทนุทีถ่อืจนครบกาํหนด     
เงินฝากประจํา 1,251,279  2,451,269  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,345,890  -  
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า (3,197,272)  (2,451,269)  
เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด 399,897  -  
เงนิลงทนุทัว่ไป     
ตราสารทุน 19,779  19,952  
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (17,308)  (17,952)  
เงินลงทุนทั่วไป 2,471  2,000  
เงินลงทุน 820,770  973,543  
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10.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 
เงนิลงทนุทีถ่อืจนครบกาํหนด     
เงินฝากประจํา 1,251,279 - - 1,251,279 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,345,890 - - 2,345,890 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า (3,197,272) - - (3,197,272) 

รวม 399,897 - - 399,897 

 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 
เงนิลงทนุทีถ่อืจนครบกาํหนด     
เงินฝากประจํา 2,451,269 - - 2,451,269 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า (2,451,269) - - (2,451,269) 

รวม - - - - 

 

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือค้า (108,002) 93,264 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (23,256) 2,532 

รวม (131,258) 95,796 
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11. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม 

     ทุนท่ีออกและชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน สกุลเงิน 

11    
ธันวาคม

0341 

11   
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11 
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11  
ธันวาคม

0340 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 
บรษิัทรว่ม           
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 
63,960,000 63,960,000 20.01 00.01 119,061 113,115 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         119,061 115,317 
การรว่มคา้           
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด 
บริษัท

หลักทรัพย์ 
ไทย ตราสารทุน บาท - 802,222 - 20.51 - 110,353 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         - 110,353 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า        119,061 225,670 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ทุนท่ีออกและชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีราคาทุน 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน สกุลเงิน 

11   
ธันวาคม

0341 

11   
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11 
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11  
ธันวาคม

0340 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 
บรษิัทยอ่ย           
บริษัท หลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน 

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด  

ท่ีปรึกษา     
การลงทุน 

ไทย ตราสารทุน บาท 8,000 8,000 96.25 96.03 7,700 7,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย         7,700 7,700 
บรษิัทรว่ม           
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 
การรว่มคา้           
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด 
บริษัท

หลักทรัพย์ 
ไทย ตราสารทุน บาท - 802,222 - 20.51 - 164,555 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า         - (46,914) 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         - 117,641 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า        113,162 230,803 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯขายเงินลงทุนในบริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน์ จํากัด ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯและคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื้อเงินลงทุนในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื้อขายหุ้นจํานวน 3,249,998 หุ้น โดยขายในรอบแรกจํานวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 
บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท ทําให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51 
โดยรับชําระค่าหุ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และสําหรับส่วนที่เหลือบริษัทฯมีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวในราคาและ
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
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ต่อมาในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯใช้สิทธิเจรจาและดําเนินการขายหุ้นส่วนที่
เหลือใน บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ทั้งหมดจํานวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขาย
รวม 118 ล้านบาท โดยต้องบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อเงินลงทุนลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดําเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนทั้งหมดจนแล้วเสร็จและได้รับชําระค่าหุ้นในวันเดียวกัน 

 

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก         
เงินลงทุนในบริษัทร่วม                    

และการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบรษิัทร่วมและ

การร่วมค้า เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน 

 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่                     

31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 
ชื่อบริษัท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บรษิทัรว่ม       
SBI Royal Securities Plc. 4,342 11,568 (598) (6,267) - - 
การรว่มคา้       
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด (1,509) (33,822) - 468 - - 

รวม 2,833 (22,254) (598) (5,799) - - 

 

สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบ
การเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งยังไม่มีการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบการเงินสําหรับปี 2560 ของบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบริษัทร่วมและการร่วมค้าดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็น
สาระสําคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปีดังกล่าว 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่มีสาระสําคัญ  

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัทร่วม การร่วมค้า 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษัทหลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จาํกัด 
 31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

0340 
31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

0340 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 420 403 - 248 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 37 24 - 460 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34 34 - 283 
หนี้สินหมุนเวียน (27) (16) - (454) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 464 445 - 537 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.01% 20.01% - 20.51% 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกิจการ                  

ที่ลงทุน 94 90 - 110 
ค่าความนิยม 25 25 - - 
รวมมูลค่าเงินลงทุน 119 115 - 110 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

(ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 119 115 - 110 

 

สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัทร่วม การร่วมค้า 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษัทหลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จาํกัด 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
รายได ้ 43 78 - 81 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป ี 22 58 - (94) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป ี - - - 1 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ี 22 58 - (93) 
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12. อปุกรณ ์
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อุปกรณ ์ เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ ์  
 สํานักงาน และติดตั้ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2560 243,644 186,413 14,581 1,279 445,917 
ซื้อเพิุม 46,788 2,201 - 10,946 59,935 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,324) (3,037) (2,151) (154) (8,666) 
โอนเข้า (ออก) 8,957 2,352 - (11,309) - 
31 ธันวาคม 2560 296,065 187,929 12,430 762 497,186 
ซื้อเพิุม 14,575 1,729 - 8,538 24,842 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (42,410) (15,847) (1,545) - (59,802) 
โอนเข้า (ออก) 6,816 8,597 - (9,092) 6,321 
31 ธันวาคม 2561 275,046 182,408 10,885 208 468,547 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
1 มกราคม 2560 221,210 168,877 10,345 - 400,432 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 23,126 8,475 1,749 - 33,350 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,186) (2,997) (2,151) - (8,332) 
โอนเข้า (ออก) 24 (24) - - - 
31 ธันวาคม 2560 241,174 174,331 9,943 - 425,448 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 19,488 6,777 1,749 - 28,014 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (42,340) (15,135) (1,545) - (59,020) 
โอนเข้า (ออก) - - - - - 
31 ธันวาคม 2561 218,322 165,973 10,147 - 394,442 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2560 54,891 13,598 2,487 762 71,738 

31 ธันวาคม 2561 56,724 16,435 738 208 74,105 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่      
31 ธันวาคม 2560     33,350 

31 ธันวาคม 2561     28,014 

 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 และ 0340 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิม
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 112 ล้านบาท และ 130 ล้านบาท 
ตามลําดับ 
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13. สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าสมาชิก 
ค่าซื้อส่วนงาน
นายหนา้ลูกค้า โปรแกรม สิทธิในการใช ้

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลาดอนุพันธ ์ รายย่อย คอมพิวเตอร์ ระบบ ระหว่างพัฒนา รวม 
ราคาทนุ       
1 มกราคม 2560 5,000 6,384 126,653 - 8,649 146,686 
ซื้อเพิุม - - 181,824 7,332 47,549 236,705 
ตัดจําหน่าย - - (10,679) - (3,634) (14,313) 
โอนเข้า (ออก) - - 44,478 - (44,478) - 
31 ธันวาคม 2560 5,000 6,384 342,276 7,332 8,086 369,078 
ซื้อเพิุม - - 20,790 - 25,067 45,857 
ตัดจําหน่าย - - - - (43) (43) 
โอนเข้า (ออก) - - 22,933 (7,332) (22,750) (7,149) 
31 ธันวาคม 2561 5,000 6,384 385,999 - 10,360 407,743 
คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม       
1 มกราคม 2560 4,413 6,384 101,072 - - 111,869 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรบัป ี 500 - 11,400 221 - 12,121 
ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัดจําหน่าย - - (7,992) - - (7,992) 
31 ธันวาคม 2560 4,913 6,384 104,480 221 - 115,998 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรบัป ี 87 - 31,540 607 - 32,234 
ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัดจําหน่าย - - - - - - 
โอนเข้า (ออก) - - - (828) - (828) 
31 ธันวาคม 2561 5,000 6,384 136,020 - - 147,404 
มลูคา่สทุธติามบญัช ี       
31 ธันวาคม 2560 87 - 237,796 7,111 8,086 253,080 
31 ธันวาคม 2561 - - 249,979 - 10,360 260,339 
คา่ตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่
31 ธันวาคม 2560      12,121 
31 ธันวาคม 2561      32,234 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคา
ทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน 89 ล้านบาท และ 77 ล้านบาท ตามลําดับ 
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14. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีและภาษเีงนิได้ 

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 0341 0340 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กิดจาก:     
ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 3,462 3,590 (128) 168 
ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า (2,719) 9,023 (11,742) 10,247 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,093 11,939 (846) 1,353 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (1,658) (5,326) 3,668 (4,253) 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 10,581 - 10,581 - 
อื่น ๆ 4,534 4,476 58 70 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอตัดบญัชี  25,293 23,702 1,591 7,585 
รับรู้ภาษีเงินได้:     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   182 5,608 
- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,409 1,977 

รวม   1,591 7,585 
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 (หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 0341 0340 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กิดจาก:     
ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน 3,462 12,973 (9,511) 9,551 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 10,967 11,475 (508) 1,131 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (1,658) (5,326) 3,668 (4,253) 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 10,581 - 10,581 - 
อื่น ๆ 4,534 4,476 58 70 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอตัดบญัช ี 27,886 23,598 4,288 6,499 
รับรู้ภาษีเงินได้:     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   3,094 6,096 
- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,194 403 

รวม   4,288 6,499 

 

14.2 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสูินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี (49) (36,617) - (34,170) 
ภาษเีงนิไดร้อตดับัญช ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 182 5,607 3,094 6,096 
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 133 (31,010) 3,094 (28,074) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสูินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (23,821) 208,265 (38,884) 117,023 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรา

ภาษ ี 4,764 (41,653) 7,776 (23,404) 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายได้หรือค่าใชจ้่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี (4,630) (4,680) (4,682) (4,670) 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - 15,323 - - 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 134 (31,010) 3,094 (28,074) 

 

15. สนิทรพัยอ์ืน่ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
11 ธันวาคม 

0341 
31 ธันวาคม 

0340 
11 ธันวาคม 

0341 
11 ธันวาคม 

0340 
ดอกเบี้ยค้างรับ 2,500 10,540 2,500 10,520 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 33,968 33,793 33,849 33,533 
เงินมัดจํา 21,409 21,568 21,409 21,568 
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระ

ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 84,703 75,956 84,703 75,956 
เงินประกันหลักทรัพย์เพ่ือความมั่นคง 5,000 5,000 5,000 5,000 
รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ 4,820 31,281 4,820 31,281 
เงินทดรองจ่าย  6,730 3,315 6,730 3,315 
เงินปันผลค้างรับ 284 1,128 284 1,128 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,085 4,272 
อื่น ๆ 10,853 8,800 9,076 7,944 
รวม 170,267 191,381 171,456 194,537 
หัก: ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผ่ือการด้อยค่า (2,856) (2,856) (2,856) (2,856) 

สินทรัพย์อื่น  167,411 188,525 168,600 191,681 

 

16. เจา้หนีส้าํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญช ี 423,409 908,641 
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตา่งประเทศ 472 1,089 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 423,883 909,730 
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17. เจา้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
เจ้าหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 1,295,601 1,551,718 
เจ้าหนี้ทรพัย์สินวางประกัน 90,731 9,557 
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 90,890 9,587 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์ 1,477,222 1,570,862 
เจ้าหนี้ธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า   
เจ้าหนี้ธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 18,073 2,834 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 1,495,295 1,573,696 

 

18. สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 0341 2560 0341 2560 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานต้นป ี 61,139 54,376 57,376 51,720 
ส่วนท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:     

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,210 6,250 5,802 5,857 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,357 1,420 1,251 1,328 
ต้นทุนบริการในอดตี - ยกเลิกโครงการผลประโยชน์

พนักงาน 
(10,664) - (6,446) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย:     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ           

ด้านประชากรศาตร ์ (277) 2,638 (218) 2,016 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมต ิ           

ทางการเงิน  657 - 657 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรงุจากประสบการณ์ 6,162 - 5,534 - 

ผลประโยชน์ที่จา่ยในระหว่างป ี (9,121) (3,545) (9,121) (3,545) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายป ี 55,463 61,139 54,835 57,376 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จํานวนประมาณ 9 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 9 ล้านบาท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมาณ 9 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 9 ปี) 
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สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

อัตราคิดลด 2.7 2.9 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต  1.2 - 7.0 1.2 - 6.0 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) สมมติฐาน ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 3.6 1.0 (3.3) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.1) 20.0 6.2 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
สมมติฐาน            

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 4.1 1.0 (3.7) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.9) 20.0 7.4 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
สมมติฐาน               

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.5 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 3.5 1.0 (3.2) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.0) 20.0 6.1 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
สมมติฐาน           

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.2 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.3) 20.0 6.6 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กําหนดอัตราค่าชดเชย
เพิุมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิุมขึ้น 7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 7 
ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรบัรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทันที
ในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

19. เจา้หนีอ้ืน่  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจ้าหนี้อื่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  

จํากัด (มหาชน) 1,353 1,353 1,353 1,353 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 86 86 7,486 86 
รวมเจา้หนีอ้ื่น 1,439 1,439 8,839 1,439 

เจ้าหนี ้อ ื ่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นเจ้าหนี ้จากการรับชําระหนี ้จากลูกหนี ้ตามสัญญา Loan 
Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกล่าว  
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20. หนีส้นิอืน่  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม

0341 
31 ธันวาคม

0340 
31 ธันวาคม

0341 
31 ธันวาคม

0340 
ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 212,636 321,407 205,393 321,117 
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 7,035 8,165 6,643 7,687 
ภาษีมูลค่าเพิุมค้างจ่าย 5,896 6,170 5,896 6,144 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 650 - 650 
เงินประกันพนักงาน 3,112 3,112 3,112 3,112 
อื่น ๆ 13,632 14,345 13,632 14,345 
รวมหนี้สินอื่น 242,311 353,849 234,676 353,055 

21. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

22. รายไดค้า่นายหนา้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 
ค่านายหนา้จากการซือ้ขายหลักทรพัย ์ 951,429 1,093,713 
ค่านายหนา้จากการซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ 98,076 73,606 
ค่านายหนา้อื่น - 1,760 
รวม 1,049,505 1,169,079 

23. รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 
การจัดจําหน่ายหลักทรพัย ์ 51,927 72,673 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 15,110 20,140 
การยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 1,145 894 
การวิเคราะหห์ลักทรพัย ์ 14,309 45,700 
ค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน 9,671 8,298 
อื่น ๆ 2,033 869 
รวม 94,195 148,574 
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24. กาํไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (131,258) 95,796 (131,258) 95,796 
กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 282,763 97,410 282,763 97,410 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 74,775 57,627 74,712 57,627 
รวม 226,280 250,833 226,217 250,633 

 

25. กองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของแต่ละบริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสองแห่ง และจะ
ถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที ่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิูนสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 26,899 27,079 25,086 24,448 

26. กาํไรตอ่หุน้ 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี  

27. เงนิปนัผล 
    

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจําปี 2559 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 25 เมษายน 2560 76 0.13 
เงินปันผลประจําปี 2560 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 24 เมษายน 0341 35 0.06 
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28. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

28.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชื่อ ความสัมพันธ ์
บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    

อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด  
เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
บริษัท หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด เป็นการร่วมค้าจนถงึเดอืนเมษายน 2561 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟุนันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟุนันซ่า จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรพัย์ ฟุนันซ่า จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท แซ๊ป ปาร์ตี้ จํากัด  มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ทรู ทัช จํากดั มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ดิ อัลตรา้เวลท์ กรุ๊ป จาํกัด มีกรรมการร่วมกัน 

28.2 รายการธุรกิจที่สําคัญระหว่างปี 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับปีสิูนสุด                         

วันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิูนสุด                         

วันที่ 31 ธันวาคม  
 0341 0340 0341 0340 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธรุกจิกบับรษิทัยอ่ย                         
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

รายได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตราตามสัญญา 
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 42,900 48,000 อัตราตามสัญญา 
รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
กรรมการและผู้บริหาร      
   รายได้ค่านายหนา้ 13 154 13 154 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่      
   รายได้ค่านายหนา้ 27 399 27 399 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
   ดอกเบี้ยรับ 10,336 13,359 10,336 13,359 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      

รายได้ค่านายหนา้ 322 - 322 - ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
   รายได้อ่ืน 3,378 8,202 3,378 8,202 อัตราตามสัญญา 
   ค่าเช่าและค่าบริการจา่ย 7,934 731 7,934 731 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
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28.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

0340 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

0340 
เงนิวางประกนัเพือ่การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) 617 612 617 612 
เงนิลงทนุในเงนิฝากในสถาบนัการเงนิในนามบรษิทัฯ     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) 1,900 1,920 1,900 1,920 
เงนิลงทนุในเงนิฝากในสถาบนัการเงนิเพือ่ลกูคา้และพนกังาน     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) - 970,000 - 970,000 
เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน     
   พนักงานชั้นบริหาร - 103 - 103 
ลกูหนีอ้ืน่     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษาการลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด - - 3,085 4,272 
ดอกเบีย้คา้งรบั     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) - 2,601 - 2,601 
เจา้หนีอ้ืน่     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษาการลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
- - 7,400 - 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย     
   กรรมการและผู้บริหาร 280 404 280 404 
   บริษทัและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน 494 - 494 - 
รายไดร้บัลว่งหนา้     
   บริษทัหลักทรัพย ์ฟุนันซ่า จํากัด - 50 - 50 
ตราสารหนีท้ีอ่อก     
   กรรมการและผู้บริหาร - 20,000 - 20,000 
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28.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน 

ในระหว่างปีสิ ูนสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลที่เกี ่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว
ดังต่อไปนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่
 1 มกราคม 2561 เพิุมขึ้น (ลดลง) 11 ธันวาคม 0341 

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน     
 พนักงานชั้นบรหิาร 103 - (103) - 
ตราสารหนีท้ีอ่อก     
   กรรมการและผู้บริการ 20,000 - (20,000) - 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่
 1 มกราคม 2560 เพิุมขึ้น (ลดลง) 11 ธันวาคม 0340 

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน     
 พนักงานชั้นบรหิาร 506 - (403) 103 
ตราสารหนีท้ีอ่อก     
   กรรมการและผู้บริการ - 20,000 - 20,000 

28.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 188 161 179 154 
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 7 11 6 10 
รวม 195 174 185 164 

 

29. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงินประมาณ 3 ล้านบาทที่เกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (31 ธันวาคม 2560: ไม่มี) 
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29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่งอายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื่น ๆ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 
ถึง 3 ปี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิูนภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงานดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

จ่ายชาํระภายใน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
1 ปี 106 88 

1 ถึง 5 ปี 84 94 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
1 ปี 105 87 

1 ถึง 5 ปี 84 72 

 

30. สว่นงานดาํเนนิงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิูน 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

- ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นส่วนงานที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
นายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป็นส่วนงานให้บริการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกรรมที่
ปรึกษาทางการเงิน 

- ส่วนค้าหลักทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ดูแลการลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงาน 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานใน
งบการเงิน  
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ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานสําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย8 ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิูนสุดวันท่ี 11 ธันวาคม 

 

ส่วนงานนายหน้า 
ซ้ือขายหลักทรัพย์และ

สัญญาซ้ือขาย ส่วนงาน                

                                       
การตัดรายการ 

บัญชี     
 ล่วงหน้า วานิชธนกิจ ส่วนค้าหลักทรัพย์               ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากภายนอก 1,279 1,447 62 93 90 90 (43) (48) 1,388 1,582 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน           
    ตามส่วนงาน 205 353 33 78 28 23 (43) (48) 223 406 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบ้ียรับและเงินปันผล         49 48 
     รายได้อื่น         26 25 
     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         (323) (271) 
     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         1 (31) 

กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ         (24) 177 

 

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี ้

(หน่วย8 ล้านบาท) 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน 

ส่วนงาน
นายหนา้ซื้อขาย
หลักทรพัย์และ
สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ส่วนงาน                 

วาณิชธนกิจ 
ส่วนค้า

หลักทรพัย ์ รวมส่วนงาน 
สินทรพัย์ที่ไม่ได้

ปันส่วน รวม 
11 ธันวาคม 0341 2,476 - - 2,476 2,279 4,755 
11 ธันวาคม 0340 4,130 - - 4,130 1,823 5,953 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิูนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ตามงบการเงินรวม 

 

31. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้สํานักหักบัญชแีละบริษัท
หลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่
พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และการฝากและการลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รบัความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากความเสี่ยงดา้นการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ
ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย  

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สํานักหักบัญชี และ
บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออก 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํ่า  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย8 ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงท่ี 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 332 - - - - 45 377 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 689 689 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  929 91 - - - 1,201 2,221 5.25 5.25 
เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 
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 (หน่วย8 ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงท่ี 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61 - - - - 80 141 0.11 - 1.07 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 150 150 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน  - - - - - 974 974 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 000 - - - - 000 - 1.73 - 0.00 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 910 910 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 
ตราสารหนี้ท่ีออก - - 159 - - - 159 - 1.60 - 2.20 

 
(หน่วย8 ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงท่ี 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 311 - - - - 43 354 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 689 689 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  929 91 - - - 1,201 2,221 5.25 5.25 
เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 

 

 
(หน่วย8 ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ป ี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 61 - - - - 31 112 0.11 - 1.07 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 150 150 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                       

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 
สินทรพัย์ตราสารอนพุันธ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน  - - - - - 974 974 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 1.40 - 3.50 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - 000 - - - - 000 - 1.73 - 0.00 
เจ้าหนี้สํานกัหักบัญชีและ               

บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 910 910 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 89 89 - - 
ตราสารหนีท้ี่ออก - - 137 - - - 137 - 1.60 - 0.00 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความตอ้งการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯและบรษิัทย่อยจะต้องนําไปชําระ
ภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมทั้งจัดหา
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิูนรอบระยะเวลารายงาน มีดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 377 - - - - 377 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  91 1,201 - 929 - 2,221 
เงินลงทุน  - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 5 - - - 5 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141 - - - - 141 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 150 - - - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 
เงินลงทุน  - - - 974 - 974 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 000 - - - - 000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 710 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 67 - - - 67 
ตราสารหนี้ที่ออก - 137 - - - 137 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 354 - - - - 354 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  91 1,201 - 929 - 2,221 
เงินลงทุน - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2560 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114 - - - - 114 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 150 - - - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 
เงินลงทุน - - - 974 - 974 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 000 - - - - 000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 89 - - - 89 
ตราสารหนี้ที่ออก - 137 - - - 137 
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี ่ยวเนื่องจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดังนี้ 

(หน่วย: ล้านหน่วย) 
 สินทรพัย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลีย่นเฉลี่ย 

สกุลเงิน 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดองเวียดนาม 121,673 133,739 118,458 159,696 0.0014 0.0014 
เหรียญฮ่องกง 2.2 2.6 2.1 2.6 4.1416 4.1803 
เหรียญสหรัฐอเมรกิา 1.1 0.9 1.0 0.8 32.4498 32.6809 
กีบลาว 343.5 326.9 324.6 326.9 0.0038 0.0039 
เหรียญสิงคโปร ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 23.6943 24.4503 
เรียลกัมพูชา 232.5 228.7 221.3 220.4 0.0080 0.0081 
เยนญี่ปุ่น 13.5 0.1 13.4 0.1 0.2931 0.2898 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ (31 ธันวาคม 2560: 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 32.56 - 32.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)  

ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด 
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลทําให้
มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้จัดการความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
ฯ กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย 

32. การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินลงทุนเพือ่ค้า      

ตราสารทุน 418 - - 418 
พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย - 400 - 400 

หนีส้นิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
หนี้สินตราสารอนพุันธ ์     
 ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 5 - - 5 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ ์     

สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 1 - 1 
เงินลงทุนเพือ่ค้า      

ตราสารทุน 750 - - 750 
หน่วยลงทุน - 131 - 131 

หนีส้นิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย มลูคา่ยตุธิรรม     
หนี้สินตราสารอนพุันธ ์     
 สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 1 - 1 

ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 65 - - 65 

 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  377 - - 377 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 424 - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,495 - 1,495 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  121 - - 141 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 150 - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 3,925 - 3,925 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 000 - 000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 710 - 910 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,574 - 1,574 
ตราสารหนี้ที่ออก - 137 - 159 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  354 - - 354 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 424 - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,495 - 1,495 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  112 - - 112 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 150 - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 3,925 - 3,925 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 910 - 910 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,574 - 1,574 
ตราสารหนี้ที่ออก - 159 - 159 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยใน

อัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุนทั่วไป เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด คํานวณเทียบเคียงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯที่ลงทุน ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วย
ลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

(ค) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ คํานวณโดยใช้แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทั นที และอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน
ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

(จ) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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33. การบรหิารจดัการทนุ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารง
ไว้ซึ่งโครงสร้างทางการเงินที ่เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

34. เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2562 
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิูน 35 
ล้านบาท 

35. การอนมุตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ 
สําหรับปี 2561 ในช่วงต้นปี ด ัชนีตลาดหลัก- 

กรัพย์ฯ ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยปรับตัวเพิุมขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 1,838.96 จุด ณ วันที่ 24 
มกราคม 2561 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก ราคานํ้ามันที่
ปรับตัวเพิุมขึ้นจากการควบคุมกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC 
และแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรฐัฯ ในขณะ
ที่เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตจากการส่งออกและการ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากแรงกดดัน
ทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิุง 
ความกังวลของนักลงทุนเกี ่ยวกับสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับประเทศจีน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการปรับตัวลง
ของราคานํ้ามัน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินของ
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทําให้เกิด
แรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลกระทบทําให้ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ลงมาปิดที่ 1,595.58 จุด ณ สิูนเดือนมิถุนายน 
ต่อมาในไตรมาส 3 ของปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
การปรับตัวเพิุมขึ้น ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการเลือกตั้งที่เริุม
มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ และราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
หลังจากสหรัฐฯ เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ระงับการนําเข้า
นํ ้ามันดิบจากอิหร่าน ในขณะที ่ในไตรมาส 4 ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวลงจากราคานํ้ามันที่ปรับลดลง
ค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ -จีน เช่น การตั้งกําแพงภาษีนําเข้า
สินค้า ซึ่งนําไปสู่ความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
ประกอบกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ 
วันที ่  28 ธ ันวาคม 2561 ป ิดตลาดที ่  1,563.88 จ ุด โดย
ปรับตัวลดลงจาก 1,753.71 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560   

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จึงพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 71.7 ของรายได้รวม 
ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อขายของนักลงทุนแล้ว สัดส่วนนักลงทุนที่จากเดิมนักลงทุน

ภายในประเทศจะมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนมูลค่าการซื ้อขายของนักลงทุน
ภายในประเทศซึ ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มี
แนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สวนทางกับ
นักลงทุนต่างประเทศที่มีสัดส่วนที่เพิุมขึ้นและมีมูลค่าการซื้อ
ขายเพิุมขึ้นทุกปี ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ จึงทําให้อันดับส่วนแบง่
การตลาดในธุรกิจหลักทรัพย์ ลดลงจากอันดับ 4 ในปี 2560 
เป็นอันดับ 9 ในปี 2561 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2561 
เท่ากับร้อยละ 4.00 ลดลงร้อยละ 1.00 จากปีก่อนหน้า 
นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น การส่งคําสั่งซื้อขายหลกัทรัพย์ออนไลน์จงึสามารถทาํ
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้จึงมีการส่ง
คําสั่งซื้อขายจากช่องทางดังกล่าวเพิุมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ลงทุน
พัฒนาและเปิดตัวระบบซื้อขายออนไลน์ Finansia Hero ในปี
ท ี ่ผ ่านมา โดยได ้ท ําการโฆษณาและประชาส ัมพันธ ์ ใน
หลากหลายช่องทาง รวมถึงการสัมมนาสอนการใช้โปรแกรม
ดังกล่าวทกุสัปดาห์ ซึ่งได้กระแสตอบรับจากลูกค้าปัจจุบันและ
ลูกค้ารายใหม่ค่อนข้างดีจากการที่ลูกค้าเริุมติดต่อสอบถาม
คุณสมบัติและการใช้งานมายังผู้แนะนําการลงทุนและเปลี่ยน
พฤติกรรมหันมาใช้ระบบที่บรษิัทฯ พัฒนามากขึ้น ประกอบกับ
ยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั ่นเพิ ุมขึ้นอย่างต่อเนื ่อง ทําให้
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทฯ เพิุมขึ้นเป็น
อันดับ 1 ของอุตสาหกรรมในเดือนเมษายนที่ร้อยละ 6.07 แต่
โดยรวมทั้งปีเพิุมขึ ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยและมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพิุมขึ้นจากร้อยละ 7.44 เป็นร้อยละ 7.50 แม้ว่า
อันดับจะลดลงมาเป็นอันดับ 3 จากอันดับ 2 ในปีก่อนหน้าก็
ตาม 
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ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 
(1) รายได้ 

รายการ 
ป ี0341 ป ี0340 เปลีย่นแปลง 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
รายได้ค่านายหน้า 1,049 71.7 1,169 70.6 (120) -10.3 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 94 6.4 148 7.0 (54) -36.5 
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 68 4.7 81 4.7 (13) -16.0 
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 226 15.4 251 15.1 (25) -10.0 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 3 0.2 (22) -1.3 +25 -113.6 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 0.6 - - +9 N.A. 
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า - - 10 0.6 (10) -100.0 
รายได้อื่น 14 1.0 18 1.1 (4) -22.2 

รวม 1,463 100.0 1,655 100.0 (192) -11.6 
 
รายได้ค่านายหน้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากรายได้
ค่านายหน้า คิดเป็นร้อยละ 71.7 ของรายได้รวม โดยลดลง
จากปีก่อนหน้า 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ซึ่ง
การลดลงของรายได้ค่านายหน้านี ้เกิดจากการลดลงของ
รายได้ค่านายหน้าจากการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็นสําคัญ 
(Equity Market) ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 90.8 ของรายได้ค่า
นายหน้า สาเหตุของการลดลงเนื่องมาจากปริมาณมูลค่าการ
ซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศที่ลดลงจาก 11.8 ล้าน
ล้านบาทในปี 2560 เป็น 11.5 ล้านล้านบาทในปี 2561 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ส่งผลให้ปริมาณมูลค่าการซื้อขายของ
บริษัทฯ ซึ ่งมีนักลงทุนภายในประเทศเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก 
ลดลงจาก 1.1 ล้านล้านบาทในปี 2560 เป็น 1.0 ล้านล้านบาท
ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.4  

 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
6.4 ของรายได้รวม ลดลงจาก 148 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 
94 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 36.5 สาเหตุของ
การลดลงนี้ เกิดจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่
ลดลงจาก 45.7 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 14.3 ล้านบาทในปี 
2561 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเลิกความร่วมมือกับพันธมิตร
สําหรับการจัดทําบทวิเคราะห์สําหรับนักลงทุนต่างประเทศเมื่อ
สิ ูนเดือนเมษยน 0341 รวมถึง รายได้จากการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลงจาก 92.8 
ล้านบาท เป็น 67.0 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นเพราะจํานวน
หุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มี 

 
จํานวนท่ีลดลงจาก 38 หลักทรัพย์ เหลือเพียง 18 หลักทรัพย์ 
จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนนี้ลดลง 
 
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 4.7 ของรายได้รวม ลดลง 13 ล้านบาทจากปี 
2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 16.0 เนื่องมาจากสภาวะตลาดที่มี
ความผันผวน ทําให้การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนสามารถ
ทําได้ยากขึ้น ลูกค้าจึงชะลอการลงทนุ ส่งผลให้เงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,267 ล้านบาทในปี 
2560 เหลือ 929 ล้านบาทในปี 2561 

 
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

รายได้ที่มีสัดส่วนสําคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ กําไร
และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
15.4 ของรายได้รวม โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และธุรกิจ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นสําคัญ ซึ่งในปี 2561 
รายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.0 สาเหตุหลักเป็นเพราะธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีก ําไร
(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ลดลง ประกอบกับกําไร(ขาดทุน)จาก
ธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ลดลงส่วนหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่มีผลขาดทุนเป็นจํานวน
มากนั ้น เกิดจากการประกอบธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่มีการบริหารความเสี่ยง (Hedging) โดยชดเชย
ด้วยการเพิุมขึ้นของกําไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์แทน 
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ
กําไรจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วม
ค้า 

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดําเนินการขายหุ้นส่วนที่เหลือใน
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ทําให้บริษัทฯ 
บันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 9 ล้าน
บาท ต่อเนื่องจากการบันทึกกําไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
เงินลงทุนในการร่วมค้าเมื่อปี 2560 ที่เท่ากับ 10 ล้านบาท ซึ่ง

การขายเงินลงทุนครั ้งนี ้ ส่งผลให้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิุมขึ้นจากปีก่อนหน้าด้วย 
เนื่องจากได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงตั้งแต่ปีก่อนและรับรู้ส่วน
แบ่งผลกําไร(ขาดทุน)เพียงระยะเวลาที่ถือหุ้นเท่านั้น 

 
รายได้อื่น 

บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่มิใช่มาจากการประกอบธุรกิจ
ปกติในปี 2561 จํานวน 14 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า
จํานวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.2 

 

(2) ค่าใช้จ่าย 

รายการ 
ป ี0341 ป ี0340 เปลีย่นแปลง 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 875 59.8 701 32.4 (06) -3.1 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 166 11.3 124 6.6 +00 +13.7 
ต้นทุนทางการเงิน 31 2.1 11 1.7 +0 +0.0 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (0) -0.0 4 0.1 (6) -101.7 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - - 1 0.1 (1) -100.0 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - 0 0.0 (0) -100.0 
ค่าใช้จ่ายอื่น 213 28.4 140 01.5 +55 +15.3 

รวม 1,265 101.4 1,447 87.4 +40 +2.8 
 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็น

ค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 37.6 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 
0341 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลง 06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.1 เป็นผลมาจากการที่ปริมาณมูลค่าการซื้อขายของบริษัทฯ 
ลดลง ซึ ่งส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าลดลงตามไปด้วย  
บริษัทฯ จึงจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในสัดส่วนที่ลดลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการลงทุนและเปิดตัวระบบซื้อขาย
ออนไลน์ Finansia Hero จึงได้จ้างพนักงานโปรแกรมเมอร์
เพื่อทําหน้าที่ดูแลระบบดังกล่าว และสายงานสื่อสารการตลาด 
เพื่อทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพิุมขึ้น รวมถึงมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายสถาบันภายในประเทศและฝ่าย
บริหารสินทรัพย์การลงทุนลูกค้า เพื่อเป็นการกระจายรายได้
แก่บริษัทฯ ในอนาคต จึงทําให้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
มีการลดลงในสัดส่วนทีไ่ม่เท่ากับรายได้ค่านายหน้าที่ลดลง 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทฯ ในปี 

0341 เพิุมขึ้นจากปี 0340 จํานวน 00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.5 สาเหตุของการเพิุมขึ้นนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มากขึ้น ซึ่ง
ในปี 0341 ได้ออกทั้งหมด 071 รุ ่น เพิุมขึ ้นจากปี 0340 ที่
ออกทั้งหมด 174 รุ่น ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมและ
บริการจ่ายที่เพิุมขึ้นด้วย สาเหตุของค่าใช้จ่ายที่เพิุมขึ้นอีก
ประการหนึ่ง คือ สภาวะของตลาดที่ผันผวน นักลงทุนส่วน
ใหญ่จึงหันมาซื้อขายตราสารอนุพันธ์มากขึ้น เพราะสามารถ
เลือกลงทุนหรือบริหารความเสี่ยงได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง 
จึงทําให้ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายในส่วนนี้ของบริษัทฯ 
เพิุมขึ้นด้วยเช่นกัน 
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ค่าใช้จ่ายอื่น 
ส่วนค่าใช ้จ่ายอื ่นของบริษ ัทฯ ในปี 0341 นั ้น 

เพิ ุมข ึ ้น 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร ้อยละ 13.1 สาเหตุ
เนื่องมาจาก บริษัทฯ ได้ลงทุนและเปิดตัวระบบซื้อขายออนไลน์ 
Finansia Hero จึงม ีค ่าใช ้จ ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เพิุมขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึง เริุมมีการ
บันทึกค่าเสื ่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี ตลอดจนค่า
บํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปิด
สาขา เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมีบทบาท
สําคัญมากขึ้นและถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
ในทางหนึ่ง  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
และค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ ่ายอื ่นๆ อีก 2 ประเภท ได้แก่ 
ต้นทุนทางการเงิน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน และขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 11.2 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนหน้า 4.3 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.1 
 

 

(3) กําไรสุทธิ 

รายการ 
ป ี0341 ป ี0340 เปลีย่นแปลง 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
รายได้ 1,463 100.0 1,655 100.0 (192) -11.6 
ค่าใช้จ่าย 1,487 101.6 1,447 87.4 +40 +2.8 
ภาษีเงินได้ (0) -0.0 11 1.7 (31) -100.3 

กาํไรสทุธ ิ (02) -1.4 155 10.5 (201) -113.6 
 
ในปี 0341 บริษัทฯ มีรายได้ 1,241 ล้านบาท ซึ่ง

ลดลงจากปี 0340 จํานวน 170 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.4 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิุมขึ้นจากปี 0340 
จํานวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ผลจากการลดลง
ของรายได้และการเพิุมขึ้นของค่าใช้จ่าย จึงทําให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนในปี 0341 จํานวน 02 ล้านบาท คิดเป็น
ผลขาดทุนร้อยละ 1.4 

ตลาดหุ้นในปี 0341 ที่ผ่านมา ถูกกดดันทั้งปัจจัย
จากภายในประเทศและต่างประเทศ จึงทําให้นักลงทุนที่เป็น
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มชะลอการลงทุน ส่งผล
กระทบโดยตรงกับรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็น
รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบกับการลงทุนพัฒนาระบบซื้อ
ขายออนไลน์ Finansia Hero ซึ่งตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบันทึกค่าเสื่อมราคาและ
รายจ่ายตัดบัญชี ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้บริษัทฯ 
มีผลประกอบการขาดทุนในปี 0341 

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on 
Equity: ROE) ในปี 0341 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 0.70 ซึ่ง
ลดลงจากปี 0340 ที ่ เท่ากับร้อยละ 4.74 สาเหตุส ําคัญ
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงทําให้อัตรา
กําไรสุทธิ(Net Profit Margin) ลดลงจากร้อยละ 10.51 ในปี 
0340 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 1.40 ในปี 0341 ประกอบกับ
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ (Equity Multiplier) 
ลดลงจาก 0.23 เท่าในปี 0340 เป็น 0.07 เท่าในปี 0341 
เพราะลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลดลงจาก 1,703 ล้านบาทในปี 0340 เป็น 0,001 ล้านบาทใน
ปี 0341 ซึ่งการลดลงนี้มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม อัตราการหมุนของสินทรัพย์(Total 
Assets Turnover) เพิุมขึ้นจาก 0.04 เท่าในปี 0340 เป็น 
0.05 เท่าในปี 0341 เนื ่องจากสินทรัพย์ลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่ารายได้ที่ลดลง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิุมขึ้นเล็กน้อย 
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ณ สิูนปี 0341 บริษัทฯ มีลูกหนี้สํานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์ 467 ล้านบาท เพิุมขึ้นจากปีก่อนหน้า 320 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 140.0 โดยสาเหตุของการเพิุม
ขึ้นมาจากลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เพิุมขึ้นจาก 161 ล้านบาทใน
ปี 0340 เป็น 506 ล้านบาทในปี 0341 คิดเป็นร้อยละ 298.6 

 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีสินทรัพย์
รวมทั้งสิูน 2,532 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 1,177 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 20.1 สาเหตุหลักของการลดลง คือ ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าซึ ่งถือเป็น
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ลดลง 1,502 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 21.2 ซึ่งรายการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสองวัน
ทําการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี การลดลงของรายการนี้จึง
ถือเป็นการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นการ
เปลี ่ยนแปลงที ่ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ รายการลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีส่วนประกอบ
ดังต่อไปนี ้

 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ณ สิูนปี 0341 
เท่ากับ 1,070 ล้านบาท ลดลงจากสิูนปี 0340 
จํานวน 1,317 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 

 เงินให้กู ้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ ณ สิูนปี 0341 
เท่ากับ 707 ล้านบาท ลดลงจากสิ ูนปี 0340 
จํานวน 116 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 04.5 

 ลูกหนี ้ทร ัพย์ส ินวางประกัน ณ สิ ูนป ี 0341 
เท่ากับ 71 ล้านบาท เพิ ุมขึ ้นจากสิ ู นปี 0340 
จํานวน 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 627.2 

 ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ สิูนปี 
0341 เท่ากับ 71 ล้านบาท เพิ ุมขึ ้นจากสิ ูนปี 
0340 จํานวน 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
626.1 

 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ ูนปี 
0341 เท่ากับ 6 ล้านบาท เพิุมขึ้นจากสิูนปี 0340 
จํานวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 237.0 
 
 

 ลูกหนี้อื่น(ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า) ณ สิูนปี 0341 เท่ากับ 61 ล้าน
บาท เพิุมขึ้นจากสิูนปี 0340 จํานวน 3 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 

ณ สิ ูนปี 0341 บริษัทฯ ได้จําแนกลูกหนี ้ธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อย
คุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ ่งเป็นมูลหนี ้จัดชั ้นปกติ 
0,014 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน 3 ล้านบาท 
และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย 53 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสํารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
คัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ชําระค่า
หลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อย
คุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม
ไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 
 
เงินลงทุน 

ณ สิูนปี 0341 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 601 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 216 ล้านบาท เงินลงทุนที่ถือ
จนครบกําหนด 200 ล้านบาท และเงินลงทุนทั่วไป 1 ล้านบาท 
โดยได้เปลี่ยนแปลงจากปี 0340 ที่ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 
750 ล้านบาทจากเงินลงทุนรวมทั้งหมด 752 ล้านบาท 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ณ สิูนปี 0341 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 117 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 
105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.0 โดยสาเหตุของการ
ลดลงเกิดจากการขายหุ้นส่วนท่ีเหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอส
บีไอ ไทยออนไลน์ จํากัด 

 
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ สิูนปี 0341 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 334 ล้านบาท เพิุมขึ้นจากปีก่อนหน้า 7 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยสาเหตุของการเพิุมขึ้นเกิดจากรายการ
อุปกรณ์สํานักงาน เครื ่องตกแต่งและติดตั ้ง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 
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สินทรัพย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัท
ย่อย บริษ ัทร ่วมและการร่วมค้า  และอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์อื่นๆ อีก 3 ประเภท ได้แก่ เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  และ
สินทรัพย์อื่น ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 351 ล้านบาท เพิุมขึ้นจากปี
ก่อนหน้า 015 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.0 

 
 

 

 

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน 
สภาพคล่อง 

ณ สิ ูนปี  0341 บร ิษ ัทฯ มี เง ินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิุมขึ้นจากสิูนปี 0340 จํานวน 014 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 กิจกรรมดําเนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน 420 ล้านบาท โดย
สาเหตุหลัก คือ การลดลงของลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
เงนิลงทุน จํานวน 1,501 ล้านบาท และ 110 
ล้านบาท ตามลําดับ จึงทําให้บริษัทฯ มีเงิน
สดเพิุมขึ้นจากกิจกรรมนี้ 

 กิจกรรมลงทุน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุน 6 ล้านบาท ซึ ่งแม ้ว ่า 
บริษัทฯ จะได้เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ในการร่วมค้ากลับมา 116 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ มีการจ่ายซื ้ออุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวน 103 ล้านบาท 
จ ึงท ํา ให ้ เง ินสดของบร ิษ ัทฯ ลดลงจาก
กิจกรรมนี้ 

 กิจกรรมจัดหาเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 174 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุ
หลักเกิดจากรายการเงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออก และ
เงินปันผลจ่าย จํานวน 000 ล้านบาท 140 
ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามลําดับ จึงทํา
ให้บริษัทฯ มีเงินสดลดลงจากกิจกรรมนี้ 

 
ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาสภาพคล่องของ

บริษัทฯ เพิุมเติมอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการ
ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดด้วย ซึ่งอัตราส่วน

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ 
เช่น ปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการรับประกัน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ 
ได้ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 
5 ซึ่งเป็นอัตราขั้นตํ่าตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิที่สํานักงาน ก.ล.ต. แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงการ
เปล ี ่ยนแปลงระยะเวลาการช ําระราคาและการส ่งมอบ
หลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 ช่วยให้บริษัทฯ เกิดความ
ยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินทุนและสภาพคล่องมากขึ้น 

 
แหล่งที่มาของเงินทุน 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีแหล่งที่มา
ของเงินทุนจาก 0 แหล่ง คือ หนี้สินจํานวน 0,001 ล้านบาท 
และส่วนของเจ้าของจํานวน 0,311 ล้านบาท โดยคิดเป็น
อัตราส่วนหนี ้ส ินต่อส่วนของเจ ้าของ เท่ากับ 0.66 เท่า 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของหนี ้สิน จะพบว่า 
รายการหลักของหนี้สิน คือ เจ้าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของแหล่ง
เงินทุนทั้งหมด ซึ่งรายการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในสองวันทําการสุดท้ายของแต่
ละงวดบัญชี รายการดังกล่าวจึงมิใช่แหล่งที่มาของเงินทุนโดย
แท้จริง ดังนั้น หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
เจ ้าของโดยที ่ ไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว บริษ ัทฯ จะมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.07 เท่า เท่านั้น  
โดยลดลงจากสิูนปี 0340 ที่มีอัตราส่วนนี้เท่ากับ 0.47 เท่า 
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต  
ผลการดําเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่

แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบ และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการลงทุนและกําหนดระเบียบท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ความเสี่ยงในด้านการ
ชําระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดําเนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนําเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิุมแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมาก
ข้ึน 

 

รายจ่ายเพือ่ทาํการวจิัยและพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมตามแนวทางของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ให้มีประสิทธิภาพยิุงขึ้น โดยมีรายจ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

 
ป ี0337 ป ี0340 ป ี0341 

1.70 ล้านบาท 170.61 ล้านบาท 12.74 ล้านบาท 
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รายการระหว่างกันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
เงือ่นไขและ 

นโยบายราคา 

มลูคา่ของรายการ 
ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2560 ป ี2561 

1) กรรมการและ 
ผู้บริหารของ
บริษัทฯ 

 รายชื่อกรรมการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 
1) นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 
2) นายวราห์  สุจริตกุล 
3) นายช่วงชัย  นะวงศ์ 
4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  
5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
6) นายจื้อเซิ่ง สวู่ 
7) พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ      
8) นายไพบูลย์  ศิรภิาณุเสถียร 
9) นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ ์

 
 รายชื่อกรรมการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 
1) นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 
2) นายวราห์  สุจริตกุล 
3) นายช่วงชัย  นะวงศ์ 
4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  
5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
6) นายหยาง หลิว 
7) พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ      
8) นายไพบูลย์  ศิรภิาณุเสถียร 
9) นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ ์

 
 รายชื่อผูบ้ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 

1) นายกณัฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
2) นายฉัตรชัย  ชุ่มศิริ 
3) นายชัยพร  ธรรมพรี 
4) นายโพธร  เชื่อมวราศาสตร์ 
5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 
6) นางวิไล  พงศ์ปรีชา 
7) นางสาวกนกนภัส สทิธิวราภรณ์ 
8) นายสพุัตร์ อภิรติมยั 
9) นายปณัณทัต สมิทธิศักดา 
10) นางนุสรา รุ่นเจริญ 
11) นางวิมล หล่อวิจิตร 
12) นายรชิาร์ด เอ็ดมอนต ์มาร์คาเรยีน 
13) นายโฆษิต ธรรมธาดา 
14) นายสมยศ กิตตสิุขเจริญ 
15) นางดวงสมร ลาภเลิศสุข 

คา่นายหนา้รบั 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 
 ปี 2560 กรรมการ

ลําดับที่  1, 3 ,4 ,5
และ 7 มีบัญชีซื้อขาย
กับบรษิัทฯและ
กรรมการจํานวน 2 
ท่าน (ลาํดับที่ 3 และ7) 
ได้ซื้อขายผ่านบรษิัทฯ 
โดยมีมูลค่าการซื้อขาย
รวม 65.25 ล้านบาท 

 
 ปี 2561 กรรมการ

ลําดับที่  1, 3 ,4 ,5
และ 7 มีบัญชีซื้อขาย
กับบรษิัทฯและ
กรรมการจํานวน 1 
ท่าน (ลาํดับที่ 7) ได้
ซื้อขายผ่านบริษัทฯ 
โดยมีมูลค่าการซื้อขาย
รวม 4.72 ล้านบาท 

 
 
 
 ปี 2560  ผู้บริหาร

ลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 13 และ 14  มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรพัย์กบั
บริษัทฯ และผู้บริหาร
จํานวน 1 ท่าน (ลําดบั
ที่ 13) ได้ซื้อขาย
หลักทรพัย์ผ่าน 
บริษัทฯ โดยมีมูลคา่
การซื้อขายหลกัทรพัย์
รวม 0.03  ล้านบาท 

 
 
 
 
 

 
 
 อัตราค่านายหนา้

เป็นไปตามอัตราคา่
นายหนา้ข้ันตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

 
 
 
 
 
 
 อัตราค่านายหนา้

เป็นไปตามอัตราคา่
นายหนา้ข้ันตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราค่านายหนา้

เป็นไปตามอัตราคา่
นายหนา้ข้ันตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.15 
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บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
เงือ่นไขและ 

นโยบายราคา 

มลูคา่ของรายการ 
ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2560 ป ี2561 

16) นางสาวนฤมล อาจอํานวยวิภาส 
17) นางสาวช่อเพชร เรียมด ี
18) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 

 
 รายชื่อผูบ้ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

1) นายกณัฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
2) นายฉัตรชัย  ชุ่มศิร ิ
3) นายนิธิวัชร ์ธรรมพรีสิงห์ 
4) นายโพธร  เชื่อมวราศาสตร ์
5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 
6) นางสาวกนกนภัส สทิธิวราภรณ์ 
7) นายสพุัตร์ อภิรติมยั 
8) นายปณัณทัต สมิทธิศักดา 
9) นางนุสรา รุ่นเจริญ 
10) นางวิมล หล่อวิจิตร 
11) นายรชิาร์ด เอ็ดมอนต ์มาร์คาเรยีน 
12) นายโฆษิต ธรรมธาดา 
13) นายสมยศ กิตตสิุขเจริญ 
14) นางสาวช่อเพชร เรียมด ี
15) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 
16) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ ์
17) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 
18) นางมานิดา สิทธิเสร ี
19) นายชชัวาล เดชาโรจนภัทท ์
20) นายพษิณุ วัฒนวนาพงษ ์

 
 
 
 
 ปี 2561  ผู้บริหาร

ลําดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 
12,13 และ 16  มี
บัญชีซื้อขาย
หลักทรพัย์กับบริษทัฯ 
และผู้บริหารจาํนวน 1 
ท่าน (ลาํดับที่13) ได้
ซื้อขายหลักทรพัย์
ผ่านบริษัทฯ โดยมี
มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรพัย์รวม 0.03  
ล้านบาท 

 

 
 
 
 
 อัตราค่านายหนา้

เป็นไปตามอัตราคา่
นายหนา้ข้ันตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ผู้ถือหุ้น 10 
อันดับแรก 
ของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 
1) บริษัท ฟุนนัซ่า จาํกัด (มหาชน) 
2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
3) นางสาวชยุดา  เจียรวนนท ์
4) นายชวัล  เจียรวนนท ์
5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 
6) นางสุพร  วัธนเวคิน 
7) นายอนุชา  สิหนาทกถากลุ 
8) นายจําเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ ์
9) นายไพทูรย์ มานะศิลป ์
10) นางเกศรา มานะศิลป ์

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

1) บริษัท ฟุนนัซ่า ฟันด์ แมเนจเมน้ท์ 
จํากัด 

2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

3) Morgan Stanley & Co. 
International Plc. 

คา่นายหนา้รบั 
 ปี 2560 ผู้ถือหุ้นลาํดับ

ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 
และ 10 มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรพัย์กับบริษทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปี 2561 ผู้ถือหุ้นลําดับ

ที่ 1, 2, 5, 6, 9 และ 
10 มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรพัย์กับบริษทัฯ 

 
 อัตราค่านายหนา้

เป็นไปตามอัตราคา่
นายหนา้ข้ันตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราค่านายหนา้

เป็นไปตามอัตราคา่
นายหนา้ข้ันตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

 

0.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.03 
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บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
เงือ่นไขและ 

นโยบายราคา 

มลูคา่ของรายการ 
ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2560 ป ี2561 

4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 
5) นางสุพร  วัธนเวคิน 
6) นายอนุชา  สิหนาทกถากลุ 
7) นายไพทูรย์ มานะศิลป ์
8) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 
9) นายจําเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ ์
10) นางเกศรา มานะศิลป ์

 
 
 

 
 
 

3) ผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ 

 เงนิใหกู้ย้มื  
 
 
 
 
 
ดอกเบีย้รบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราสารหนีท้ีอ่อก 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มี
เงินกู้ยืมแก่ผู้บริหาร
และพนักงานตาม
สัญญาและเง่ือนไขที่
ตกลงกัน 
 

 บริษัทฯ คิดดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมแก่
พนักงานในอัตรา
ดอกเบี้ยที่คิดจาก
อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประเภทฝาก
ประจํา 12 เดือน
เฉลี่ยบวกร้อยละ 
2.00 ต่อป ี

 
 ตามสัญญาและ

เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

0.10 
 
 

 
 
 

0.01 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20.00 

- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

4) บริษัท  
ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จํากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 
2561  มีกรรมการร่วมกัน 

คา่บรกิาร  บริษัทฯ ใช้บรกิาร
บอกรับเปน็สมาชิก
สื่อสัญญาน
ดาวเทียมกับบริษัท 
ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จํากัด ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาและเง่ือนไขที่
ตกลงกัน 

0.69 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 

5) บริษัท
หลักทรพัย ์
ที่ปรึกษา 
การลงทุน 
เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนชั่น
แนลจํากัด 

เป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  
2561 

ลกูหนีอ้ืน่   
 
 
เจา้หนีอ้ืน่   
 
 
รายไดค้า่บรกิารดา้นงาน
สนบัสนนุ 
 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ 

 ตามสัญญาและ
เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

 
 ตามสัญญาและ

เง่ือนไขที่ตกลงกัน 
 
 ตามสัญญาและ

เง่ือนไขที่ตกลงกัน 
 
 ตามสัญญาและ

เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

4.27 
 

 
- 
 

 
3.60 

 
 

48.00 

3.09 
 
 

7.40 
 
 

3.60 
 
 

42.90 

6) บริษัท เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึง รายไดค้า่บรกิารดา้นงาน  ตามสัญญาและ 6.40 0.97 
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บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
เงือ่นไขและ 

นโยบายราคา 

มลูคา่ของรายการ 
ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2560 ป ี2561 

หลักทรพัย์  
เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน์ จํากัด 

เดือนเมษายน 2561 สนบัสนนุ  
 
สทิธใินการใชร้ะบบ 

เง่ือนไขที่ตกลงกัน 
 

 ตามสัญญาและ
เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

 
 

7.33 

 
 

- 

7) ธนาคาร  
ไอซีบีซี (ไทย) 
จํากัด 
(มหาชน)     

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31  
ธันวาคม  2561 

เงนิฝาก  
 
 
 
 
เงนิวางประกนัเพือ่การซือ้
ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ 
 
ดอกเบีย้คา้งรบั 
 
 
ดอกเบีย้รบั 

 บริษัทฯ มีเงินฝากที่
ธนาคารประเภท
กระแสรายวันและตั๋ว
สัญญาใช้เงิน 
 

 ตามสัญญาและ
เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

 
 
 ตามตั๋วสัญญาใช้

เงิน 
 

 ตามตั๋วสัญญาใช้
เงิน 

971.92 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 

2.60 
 
 

13.36 

1.90 
 
 
 
 

0.62 
 
 
 
- 
 
 

10.34 

8) บริษัท
หลักทรพัย์ 
ฟุนันซ่า จํากัด 

เป็นบรษิัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายไดอ้ืน่ 
 
 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
 
 
รายไดร้บัลว่งหนา้ 

 ตามสัญญาและ
เง่ือนไขที่ตกลงกัน 
 

 ตามสัญญาและ
เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

 
 ตามสัญญาและ

เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

1.80 
 
 

0.04 
 
 

0.05 

2.22 
 
 

0.02 
 
 
- 

9) บริษัท  
ฟุนันซ่า  
จํากัด 
(มหาชน) 

เป็นบรษิัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

คา่นายหนา้รบั 
 
 
 
 
รายไดอ้ืน่ 

 อัตราค่านายหนา้
เป็นไปตามอัตราคา่
นายหนา้ข้ันตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ 
 

 ตามสัญญาและ
เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

- 
 
 
 
 
- 

0.32 
 
 
 
 

0.19 

10) บริษัท 
ทรู ทัช  
จํากัด 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มกีรรมการร่วมกัน คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
 
 
 
 
 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

 บริษัทฯ ใช้บรกิาร
บริษัท ทรู ทัช จํากัด 
ซึ่งเป็นไปตาสัญญา
และเง่ือนไขที่ตกลง
กัน 
 

- 
 

 
 
 
 
- 

2.62 
 

 
 
 
 

0.49 
11) บริษัท 

แซ๊ป ปาร์ตี้ 
จํากัด 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มกีรรมการร่วมกัน คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
 

 บริษัทฯ ใช้บรกิาร
บริษัท แซป๊ ปาร์ตี้
จํากัด ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาและเง่ือนไขที่
ตกลงกัน 

- 2.02 
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บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
เงือ่นไขและ 

นโยบายราคา 

มลูคา่ของรายการ 
ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2560 ป ี2561 

12) บริษัท 
ดิ อัลตร้าเวลท์ 
กรุ๊ป จํากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มกีรรมการร่วมกัน คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
 

 บริษัทฯ ใช้บรกิาร
บริษัท ดิ อัลตร้า 
เวลท์ กรุ๊ป จํากัด 
ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาและเง่ือนไขที่
ตกลงกัน 

- 
 

2.57 
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โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการจัดการอื่นๆ 
ดังนี ้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ   
(2) คณะกรรมการบริหาร   
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
(4) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน   
(5) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

(6) คณะกรรมการบริหารเครดิต   
(7) คณะกรรมการจัดการ  
(8) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย   
(9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
(10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ 
 

 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอ านาจและความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการชุดต่างๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอ านาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ 

 จ านวนกรรมการ 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และมีจ านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน 

 คุณสมบัติ 
มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินอยู่ และพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ
เฉพาะด้านที่หลากหลาย ตลอดจนเพศและอายุ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 ถิุนที่อยู่ของกรรมการ 
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิุนท่ีอยู่ในประเทศไทย 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
มีจ านวนกรรมการ 2 คนตามที่หนังสือรับรองบริษัทฯ ก าหนด ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการควรด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

รายชือ่คณะกรรมการ 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน ดังนี้ 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 
0. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ 
1. นายช่วงชัย นะวงศ ์ กรรมการ 
2. นายสมภพ กรีะสุนทรพงษ ์ กรรมการ 
3. นางพรพริูง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
4. นายหยาง หลิว* กรรมการ 
5. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
6. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: นายหยาง หลิวได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายจื้อเซิุง สวู่ที่ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 03 ม.ค. 0341 
 

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่า
เทียมกัน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ตระหนักถึงความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมี
จริยธรรม รวมถึงค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสุิงแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับ
เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการค านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภาย ใต้
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว  

3) ก ากับดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแนวทางที่เกี่ยวข้อง 
4) พิจารณาและมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ด าเนินการแทน ภายใต้กรอบตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวน
การแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ 

5) พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน 
เพื่อสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย 
และความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ 
ประกอบกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
ติดตาม ทบทวน และดูแลผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน 

6) ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าว รวมถึง
ข้อมูลกรรมการในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์บริษัทฯ 

7) ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่ง
มีอ านาจโดยไม่จ ากัดและมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทาง
พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จ านวนการประชุม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

9) พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบที่เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

10) ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่  
บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการท ารายการต่างๆ ที่ส าคัญเป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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11) เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ โดยการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการอบรมในรายงานประจ าปี ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร 
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

12) พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื ่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการให้มีความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นได้ 

13) ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที ่บริหารและผู ้บริหารระดับสูงให้ม ีความรู ้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที ่ และก ากับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ  

14) ดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งรวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับการ
เกษียณอายุ 

15) เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

16) ก าหนดกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจการ รวมทั ้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิุมโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการด าเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง 

17) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึง
สื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการ
รับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

18) รับผิดชอบดูแลระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

19) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้อยู่เสมอ และมีแผน
รองรับการแก้ไขปัญหากรณีที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 

20) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ 
21) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ รวมถึงดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติที่
ประชุมและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
อ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะผู้น าขององค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

3) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี 

4) ก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และมี
มาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
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5) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการพิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู ้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 
อ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการด าเนินงาน รวมทั้งสั่งการ ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุท ธ์ขององค์กร โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) บริหารและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 

2) ก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงออกหรือยกเลิกระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ 
ประกาศใดๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

3) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื ่อการด าเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติ หรือตาม
งบประมาณประจ าปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 

4) มีอ านาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติ 
5) มีอ านาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงาน นอกเหนือที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี 

ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติ  
6) มีอ านาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านักงาน นอกเหนือที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณ

ประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติ  
7) มีอ านาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การก าหนดผลประโยชนต์อบ

แทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโสลงไป 
8) มีอ านาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องด าเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ 
9) แต่งตั ้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตา มที่

เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 

 
อ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูอ้ านวยการ 

กรรมการผู้อ านวยการมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการผู้อ านวยการมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) บริหารจัดการการด าเนินงานประจ าวันขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2) ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดและสั่งการ 

เพื่อน ากลยุทธ์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในล าดับรองลงมา 
3) วางแผนงานโดยพิจารณาล าดับความส าคัญระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร 
4) ท างานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ การ

ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 
 
 



บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2561 101 

 

การแตง่ตัง้และพ้นจากต าแหนง่กรรมการ 
แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากต าแหน่งกรรมการ ดังนี้ 
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อมาด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมี

หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 1 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 1 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 1 

3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ 
5) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
6) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 0 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ 
มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

8) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 1 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมี
ความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 

 
การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการตระหนักและ
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้  (1) ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจ (0) 
โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น  (1) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (2) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (3) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (4) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (5) ระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (6) จรรยาบรรณธุรกิจ และ (7) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ 
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แผนการสบืทอดต าแหนง่ 
คณะกรรมการได้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อ านวยการ และ

ผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งนี้ได้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับรองลงมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนลดความ
เสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดท าแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) ต าแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดท าแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้อ านวยการ ผู้บริหารทุกสายงาน 

2) คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละ
ต าแหน่งงาน 

3) คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละ
ต าแหน่งงาน 

4) คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับ
ระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล 

5) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ ท าหน้าที่ดูแลการอบรม
และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย 

6) คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้ง
ให้ผู ้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มี
ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

7) คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการ 

8) คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
เลขานุการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทในการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บเอกสารส าคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 ทะเบียนกรรมการ 
 หนังสือนดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 หนังสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 รายงานประจ าป ี

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก าหนด 
4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้การ

บริหารจัดการเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นส าคัญ 
 จ านวนกรรมการตรวจสอบ 

เป็นกรรมการอิสระและมีจ านวนอย่างน้อย 1 คน  
 คุณสมบัติทั่วไป 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 0 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 0 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 0 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 0 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 0 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง  

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที ่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4) กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งท าได้ไม่เต็มที่ 
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5) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี ่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการเงิน 
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าแนะน าจากผู้เชี ่ยวชาญอิสระด้านการบัญชีหรือการเงินจาก
ภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี 
หรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับ
การพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงิน ซึ่งจะมีผลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6) กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิุมพูน
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพิุมประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 1 ท่าน โดยมี นางปาริชาต ขันทะสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ 

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
0. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
1. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่เพิุมขึ้น คือ 

การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ  ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิก
จ้าง 

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดขององค์กร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

8) จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(2) คณะกรรมการบรหิาร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

 จ านวนกรรมการ 
กรรมการอย่างน้อย 1 คน 

 คุณสมบัติ 
มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิุงในด้านการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

 
ณ วันที ่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 2 ท่าน โดยมี นางสาวภัทรา  กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายวราห์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ 
0. นายช่วงชัย  นะวงศ์ กรรมการ 
1. นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ 
2. นางพรพรูิง  สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริหารมีหน้าท ี ่และบทบาทที ่ส  าคัญในการด าเน ินการให้เป ็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย  รวมถึงระเบียบของ  

บริษัทฯ  และมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ  ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  หรืออาจรวมไป
ถึงการอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยส าคัญหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ  ร วมทั้งมี
หน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณาและก าหนดการจัดท ากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ  เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจประจ าปี (รวมถึงแผนงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2) พิจารณาทบทวน ติดตาม และดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

3) พิจารณาอนุมัติเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงแต่ไม่จ ากัด เพียง
เร่ืองดังต่อไปนี้ 

3.1) การให้วงเงินลูกค้า 
3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน 
3.4) การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน 
3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มี อ านาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามระเบียบอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 
3.6) รายงานเพ่ือการบริหาร (MIS Report) 
3.7) งานที่เกี่ยวเนื่องกับการพนักงาน 
3.8) เรื่องอื่น ๆ ที่มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่  นโยบายดอกเบี้ยเครดิตบาลานซ์ 

นโยบายการปล่อยเครดิตบาลานซ์  การบันทึกบัญชี  การเปิดสาขา  การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
4) อนุมัติการเป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจตามขนาด

รายการที่คณะกรรมการก าหนด 
5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะด าเนินการอื่นตามความเหมาะสม 
6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยตรง 
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7) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความที่
บริษัทฯ ตกเป็นจ าเลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ 

8) รับทราบรายงานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในส าหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
โดยให้ฝ่ายงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ  รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือค าสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอ านาจกระท าการใด ๆ แทน ผู้รับมอบ
อ านาจนั้นไม่สามารถมอบอ านาจช่วงให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอ านาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอ านาจช่วง
ต่อไปได้ 

 

(3) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 1 ท่าน โดยมีนายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 
0. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
1. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีบทบาทในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับ

อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก าหนดและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

2) ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3) พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลื่อนต าแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการ 
4) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ 
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

(4) คณะกรรมการจดัการความเสีย่งและการลงทนุ 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายกิตติพงศ์ ศานติศรัณย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

จัดการความเสี่ยงและการลงทุน 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ 
0. กรรมการผู้อ านวยการ กรรมการ 
1. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ 
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
3. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการ 

 
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุนมีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

แต่ละประเภท โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1) ก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง 
1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาว 
1.2) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของธุรกรรม DW ที่เสนอ 

โดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ 
1.3) นโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ กระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม 
1.4) รายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางการและ

นโยบายของบริษัทฯ ที่ก าหนดในเร่ืองดังกล่าว 
1.6) ควบคุมดูแลการด าเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย 

และแผนการด าเนินงาน รวมถึง พิจารณาผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
1.7) อนุมัติให้ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น การก าหนดวงเงินการถือครอง

หลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้ 
2) พิจารณาทบทวนรายงานด้านความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ Market risk, Operational risk, Credit risk, Liquidity risk, 

Regulatory risk, and Legal risk เป็นต้น 
3) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงขององค์กรด้านต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4) เพ่ือพิจารณาและด าเนินการอันเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance related matters) 
5) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์ส าหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Marginable stocks) 
6) เพ่ือพิจารณาและเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์/การให้บริการใหม่ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ 
7) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท (Business Continuity Plan: BCP) และแผนการทดสอบ

ประจ าปี 
8) งานมอบหมายอื่นใดอันเกี ่ยวเนื ่องกับการบริหารจัดการความเสี ่ยงองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

(5) คณะกรรมการความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 2 ท่าน โดยมี นายอภินัทธ์ แช่มล าเจียก เป็นเลขานุการคณะกรรมการความ

มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. กรรมการผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
0. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
1. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
2. ผู้บริหารสุงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค กรรมการ 

 
คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีมีบทบาทในการก าหนดและจัดท านโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น
รับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

2) สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

3) ดูแลการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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4) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

(6) คณะกรรมการบรหิารเครดิต 
ณ วันที ่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยมีนางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารเครดิต 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายช่วงชัย  นะวงศ์ ประธานกรรมการ 
0. นางพรพรูิง  สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
1. นางวิมล  หล่อวิจิตร กรรมการ 
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ พฤกษธัมมโกวิท กรรมการ 
4. นายอัคคยุต บุญอินทร์ กรรมการ 
5. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์* กรรมการ 

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ 
 

คณะกรรมการบริหารเครดิตมีบทบาทในการบริหารจัดการเครดิตของลูกค้า โดยคณะกรรมการบริหารเครดิตมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีและเครดิตลูกค้าของบริษัทฯ  เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้มีอ านาจอนุมัติ 

2) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครดิตและบัญชีลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้
อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ ก าหนด 

3) พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ 
4) พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
5) พิจารณาการด าเนินการกับลูกหนี้มีปัญหา 
6) พิจารณาการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ ส านักงาน ก.ล.ต. , 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส านักงาน ปปง., ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 

(7) คณะกรรมการจดัการ 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 17 ท่าน โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสาเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

จัดการ 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายช่วงชัย  นะวงศ์ ประธานกรรมการ 
0. นางพรพรูิง  สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
1. นางวิมล หล่อวิจิตร กรรมการ 
2. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ 
3. นายโฆษิต ธรรมธาดา กรรมการ 
4. นางสาวช่อเพชร เรียมดี กรรมการ 
5. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการ 
6. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการ 
7. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ กรรมการ 
10. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์ กรรมการ 
11. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล กรรมการ 
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ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
10. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ กรรมการ 
11. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์   กรรมการ 
12. นายสุพัตร์ อภิรติภัย กรรมการ 
13. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการ 
14. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการ 
15. นางรวีวรรณ ชัยกิจ กรรมการ 
16. นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการ 
17. นางสาวจิตรคนึง  แสงชีวงษ์ กรรมการ 

 
คณะกรรมการจัดการมีบทบาทในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ

จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) พิจารณาก าหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนด าเนินงานด้านการตลาด 

กลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ

ด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
3) ควบคุมดูแลผู้แนะน าการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้ 

3.1) การด าเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ 
3.2) ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
3.3) การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

4) เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด เสนอการปรับปรุงพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื ่อ ให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื ่องอื ่นๆ ตามที ่ได้ร ับมอบหมายจาก
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ 
 

(8) คณะกรรมการพจิารณาความเสียหาย 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 2 ท่าน โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ความเสียหาย 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายช่วงชัย  นะวงศ์ ประธานกรรมการ 
0. นางวิมล  หล่อวิจิตร กรรมการ 
1. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ 
2. นางสาวจิตรคนึง  แสงชีวงษ์ กรรมการ 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายใน

กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
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(9) คณะกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ข้อร้องเรียน 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายช่วงชัย  นะวงศ์ ประธานกรรมการ 
0. นางวิมล  หล่อวิจิตร กรรมการ 
1. นางสาวสุพิน สุระวิชัย กรรมการ 
2. นางสาวจิตรคนึง  แสงชีวงษ์ กรรมการ 
3. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์* กรรมการ 

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา 
 
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน และหาข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป โดย
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย  
2) ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพ่ือการรับข้อร้องเรียน 
3) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส 
4) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 

 

(10) คณะกรรมการดา้นการจดัซือ้ 
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ด้านการจัดซื้อ 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นางพรพรูิง  สุขสันติสุวรรณ ประธานกรรมการ 
0. นางวิมล  หล่อวิจิตร กรรมการ 
1. นายโฆษิต ธรรมธาดา กรรมการ 
2. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ กรรมการ 
3. นางวฤณภัส ด ารงยิุงสุภาพ กรรมการ 
4. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์ กรรมการ 

 
คณะกรรมการด้านการจัดซื้อมีบทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้อ เช่าซื้อ และตรวจรับทรัพย์สิน 

รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้ 
1) ก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
2) ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
3) พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัทฯ 
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ประวัติคณะกรรมการบรษิัทฯ และเลขานุการบรษิทั 
 

นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 
อายุ 57 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 

  
นายวราห์  สุจริตกุล 
อายุ 33 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 รองประธานกรรมการ 

 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 01 กรกฎาคม 0323 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 17 มิถุนายน 0330 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

University of Southern California, USA 
การอบรม 

 ประกาศนยีบัตร DAP รุ่นที่ 51/0331 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 11/0337 
 ประกาศนยีบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7  

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 3 แห่ง 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คชั่น 

 กรรมการ บมจ.อิออนธนสนิทรพัย์(ไทยแลนด์) 
 กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ 
 กรรมการ และผู้อ านวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม  
   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
 กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอรย์ี ่ 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 7 แหง่ 
 กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร 

บจ.เทเลคอมโฮลดิูง 
 กรรมการ บจ. แซ๊ป ปารต์ี้  
 กรรมการ บจ.ทรู ทัช  
 กรรมการ บจ.ทรู มีเดีย โซลชูั่นส ์
 กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส ์
 กรรมการ บจ. แพนเนอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
 กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส 
 กรรมการ บจ. ซนีิเพล็กซ ์
 กรรมการ บจ. ดิ อัลตรา้ เวลท ์

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ  

University of New Hampshire, USA 
การอบรม 

 ประกาศนยีบัตร DCP รุ่นที่ 01/0323 
 ประกาศนยีบัตร CSP รุ่นที่ 05/0331 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 15/0337 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 1 แห่ง 
 กรรมการบริหาร บมจ.ฟุนันซ่า 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แหง่ 
 กรรมการบริหาร บจ.หลกัทรพัย์ ฟุนันซ่า 
 กรรมการ บจ.ฟุนันซา่ แคปปิตอล 
 กรรมการ บมจ.หลกัทรพัย์ เอสบีไอ รอยลั,  

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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นายช่วงชัย นะวงศ์ 
อายุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 กรรมการผู้อ านวยการ 

  
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
อายุ 30 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 กรรมการผู้อ านวยการ 

 
 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 17 มิถุนายน 0330 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 100,000 หุ้น 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 2 มิถุนายน 2546 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรม 
 ประกาศนยีบัตร DAP รุ่นที่ 01/0325 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 0/0336 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 0 แหง่ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรกึษาการลงทุน 

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
 กรรมการ บมจ.หลกัทรพัย์ เอสบีไอ รอยลั,  

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - MBA General Administration Pittsburg State 

University, USA 
การอบรม 

 ประกาศนยีบัตร DAP รุ่นที่ 14/0325 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 1/0336 
 ประกาศนยีบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7  

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
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นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
อายุ 61 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 กรรมการผู้อ านวยการ 

  
นายหยาง หลิว 
อายุ 21 ป ี
สัญชาติ จีน 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการ 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 16 ตุลาคม 0331 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 07 มกราคม 0341 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ   

American University of Human Sciences 
 ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑติ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรม 
 ประกาศนยีบัตร DAP รุ่นที่ 26/0326      
 ประกาศนยีบัตร DCP รุ่นที่ 103/0331 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 0/0336 
 ประกาศนยีบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/0331 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
แหน่งในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แหง่  

 กรรมการ (มีอ านาจ)  บจ.หลกัทรพัย์ ทีป่รกึษาการลงทุน   
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 

 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ กองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 

 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 กรรมการสมาคมบรษิัทหลักทรพัย์ไทย 
 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ Peking University   

American University of Human Sciences 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แหง่ 

 กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไอซีบซีี 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
อายุ 57 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 
อายุ 34 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 14 กันยายน 0330 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 1,433,412 หุ้น  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 06 กุมภาพันธ ์0331 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ University of San Francisco, USA 
 ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

การอบรม 
 ประกาศนยีบัตร DAP รุ่นที่ 11/0325 
 ประกาศนยีบัตร ACP รุ่นที่ 5/0326 
 ประกาศนยีบัตร FND รุ่นที่ 17/0326 
 ประกาศนยีบัตร AACP รุ่นที่ 01/0336 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 1/0336 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 1 แห่ง 
 กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แหง่ 
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กรรมการ บจ.กรุงเทพธนาคม 
 กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค 

 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

การอบรม 
 ประกาศนยีบัตร DCP รุ่นที่ 103/0331 
 ประกาศนยีบัตร ACP รุ่นที่ 06/0330 
 ประกาศนยีบัตร SFE รุ่นที่ 11/0332 
 ประกาศนยีบัตร  HRP รุ่นที่ 2/0334 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 3/0336 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 0 แหง่ 
 กรรมการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ 
สัญชาติ ไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 เลขานุการบริษทั 

 
  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 ตุลาคม 0336 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
การอบรม 

 หลักสูตรความรู้ส าหรับผูป้ฏิบัติงานในสายงานที่ปรกึษา
ทางการเงิน สถาบนัฝึกอบรม สมาคมบริษทัหลักทรพัย ์

 ประกาศนยีบัตร SFE รุ่นที่ 25/2015 
 ประกาศนยีบัตร CSP รุ่นที่ 68/2016 
 ประกาศนยีบัตร BRP รุ่นที่ 19/2016 
 ประกาศนยีบัตร EMT รุ่นที่ 34/2016 
 ประกาศนยีบัตร CRP รุ่นที่ 14/2016 

ประสบการณ ์
 ผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษทัหลักทรัพย ์สินเอเซีย 

จ ากัด 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
 

 
 

 
นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ 
อายุ 69 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 00 ตุลาคม 0330 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาตรี - สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

University of Wisconsin, USA 
การอบรม 

 ประกาศนยีบัตร DCP รุ่นที่ 50/0327 
 ประกาศนยีบัตร ACP รุ่นที่ 10/0331 
 ประกาศนยีบัตร CGI รุ่นที่ 0/0325 
 ประกาศนยีบัตร AACP รุ่นที่ 17/0336 
 ประกาศยนียบัตร BMD รุ่นที่ 3/0340 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่จ านวน 1 แห่ง 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ธนบุร ีเมดิเคิล เซ็นเตอร ์
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอ็กโซติค ฟู๊ด  
 ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 0 แห่ง 
 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (0000)  
 กรรมการ บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  
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ประวัติผูบ้ริหาร 
 

นางวิมล หล่อวิจิตร 
อายุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัตกิาร 

  
นางสาวสุพิน สุระวิชัย 
อายุ 31 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 ประธานเจ้าหน้าทีก่ ากบัตรวจสอบ

กิจการและความเสี่ยงองค์กร  

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 กุมภาพันธ์ 0334 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 ธันวาคม 0340 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรม 
 ประกาศนยีบัตร ACEP รุ่นที่ 2/0010 

ประสบการณ ์
 ผู้อ านวยการอาวุโส - Compliance  

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 Head of Compliance and Audit บล.ไทยพาณชิย์ จ ากัด 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - Association of Chartered Certified 

Accountants London School of Accountancy 
ประสบการณ ์

 บริษัทหลกัทรพัย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
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นายโฆษิต ธรรมธาดา 
อายุ 47 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กรรมการบริหาร ฝา่ยธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค 

  
 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 01 พฤศจิกายน 0337 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

 

 

การศกึษา 
 ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบ์ัณฑติ  

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา้ธนบรุี 
ประสบการณ ์

 กรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรัพย์ เออีซ ีจ ากัด (มหาชน) 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรพัย ์ ฟุนันเซีย ไซรสั จ ากัด 

(มหาชน) 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
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นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
อายุ 50 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 1 

  
นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 
อายุ 36 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 0 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 01 กุมภาพันธ ์0326 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 003,163 หุ้น 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 กันยายน 2551 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 03,007 หุ้น 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท การเงิน University of  La Verne, USA 

การอบรม 
 ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 01  
 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณชิย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 
ประสบการณ ์

 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
 

  

การศกึษา 
 ปริญญาตรี - การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประสบการณ ์
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 
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นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ 
อายุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 1 

  
นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ 
อายุ 41 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 2 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 17 กุมภาพันธ ์0331 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 17 กุมภาพันธ ์0331 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (EMBA) 
การอบรม 

 ประกาศนยีบัตร ปรอ.0333 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 
 ประกาศนยีบัตร ปศส.2 สถาบันพระปกเกล้า 
 ประกาศนยีบัตร วตท.17 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 ประกาศนยีบัตร ปธส.1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิุงแวดล้อม 

ประสบการณ ์
 กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟุนันซา่ 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 

 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene 

Christian University, Texas, USA 
ประสบการณ ์

 กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟุนันซา่ 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
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นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 3 

  
นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ 
อายุ 30 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 5 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 00 กุมภาพันธ์ 0335 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 กุมภาพันธ์ 2561 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ ์
 รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.หลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส 
 รองกรรมการผู้จัดการ  บจ.หลักทรัพย์ ฟุนันซ่า 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 

 

  

การศกึษา 
 ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ ์
 ผู้อ านวยการอาวุโส บมจ. หลักทรพัย์ ฟุนนัเซีย ไซรสั 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 
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นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 
อายุ 47 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 6 

  
นายสุพัตร์ อภิรติมัย 
อายุ 33 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 7 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 สิงหาคม 0336 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 กรกฎาคม 0332 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - MBA (International Business)  

The George Washington University, Washington D.C, 
USA 

การอบรม 
 ประกาศนยีบัตร EDP รุ่นที่ 6/0332 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ ์
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟุนันเซีย ไซรสั จ ากัด 
 Executive Vice President Retail Sales Department  

บล. ฟาร์อีสท ์จ ากัด 
 Asset Manager, Special Asset Management  

บง. ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 

  

การศกึษา 
 ปริญญาตรี - บัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประสบการณ ์
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส 
 ผู้อ านวยการอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 
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นายปัณณทัต  สมิทธิศักดา 
อายุ 54 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 10 

  
นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 
อายุ 22 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์  12 และ 13 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 กรกฎาคม 0334 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 มกราคม 2560 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - การจัดการภาครฐัและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ประสบการณ ์

 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟุนันเซียไซรัส 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรพัย์โกลเบล็ก 
 ผู้อ านวยการอาวุโส (ฝ่ายหลกัทรพัย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - Ms. Finance มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ ์
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 
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นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 
อายุ 48 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 14 

  
นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 
อายุ 30 ป ี
สัญชาติ อเมริกัน 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์  
สถาบนัต่างประเทศ 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 มีนาคม 0341 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 ตุลาคม 2556 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - สถิติประยุกต ์

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ ์

 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
 

  

การศกึษา 
 ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑติ (ประวัติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยโคลมัเบีย สหรัฐอเมรกิา 
ประสบการณ ์

 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์  
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
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นางมานิดา สิทธิเสรี 
อายุ 50 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์  
สถาบนัในประเทศ 

  
นางนุสรา รุ่นเจริญ 
อายุ 30 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ และ

กรรมการบริหาร ฝา่ยธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส์ 
ส่วนงานการตลาดและการขาย 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 พฤษภาคม 0341 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 1 สิงหาคม 0341 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอีสต์เบย์ 
ประสบการณ ์

 หัวหน้าฝ่ายค้าหลกัทรพัย์สถาบนัในประเทศ   
บริษัทหลกัทรพัย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 

 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 

ประสบการณ ์
 กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟุนนัเซยี ไซรัส 
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรพัย์ ฟุนันซ่า  

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 
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นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ 
อายุ 37 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

ฝ่ายสื่อสารการตลาดอี-บิสซิเนส 

  
นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ 
อายุ 25 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 กรรมการบริหาร  

ฝ่ายบริหารสนิทรพัย์ลงทุนลูกค้า 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 0 กรกฎาคม 0341 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 14 กรกฎาคม 0341 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณ ์
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท เอเชยี เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท มายด์แชร์ ประเทศไทย จ ากัด 
 Universal McCann Malaysia 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 

 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 
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ประวัติประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงินและสมหุ์บัญช ี
 

นางสาวช่อเพชร เรียมดี 
อายุ 21 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

  
นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ 
อายุ 31 ป ี
สัญชาติ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบรษิัทฯ 
 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี (สมุห์บัญช)ี 

 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 15 สิงหาคม 2560 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่ 
 6 กรกฎาคม 0330 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่มี 

ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่ม-ี 

 

การศกึษา 
 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาโท – บริหารธรุกิจ (MBA Finance)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 

 Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting   
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ส านัก
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (12 ชั่วโมง) 

 Corporate Finance 2/2561  
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (4 ชั่วโมง) 

 การท า Financial Projection เพื่อประเมนิมูลค่าบริษทั  
จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (10 ชั่วโมง) 

ประสบการณ ์
 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิูงส์ 

จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชและการเงิน  บรษิัทหลักทรพัย์ แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่ม-ี 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่ม-ี 
 

  

การศกึษา 
 ปริญญาโท - คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม 

 การอบรมบัญชีเชิงปฏิบัตกิาร – งบการเงินรวม  
จัดโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (11 ชั่วโมง) 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 -ไม่ม-ี 

ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 
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ต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
รายชือ่บรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 

ชื่อ – สกลุ 
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ิ อลั
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1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์          
0. นายวราห์  สุจริตกุล          
1. นายช่วงชัย  นะวงศ์          
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์          
3. นางพรพรูิง สุขสันติสุวรรณ          
4. นายหยาง หลิว          
5. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ          
6. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร          
7. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์          
10. นางวิมล หล่อวิจิตร          
11. นางสาวสุพิน สุระวิชัย          
12. นายโฆษิต ธรรมธาดา          
13. นางสาวช่อเพชร เรียมดี          
14. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา          
15. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ          
16. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์          
27. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์          
18. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล          
19. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์          
20. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์            
21. นายสุพัตร์ อภิรติภัย          
22. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา          
23. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ          
24. นางรวีวรรณ ชัยกิจ          
25. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน          
26. นางมานิดา สิทธิเสรี          
05. นางนุสรา รุ่นเจริญ          
28. นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์          
29. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์          

 
หมายเหตุ: หมายถึง กรรมการ 
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ- สกลุ ต าแหนง่ 

จ านวนหุน้ 
11 

ธนัวาคม 
0341 

11 
ธนัวาคม 
0340 

เพิมุขึน้ 
(ลดลง) 

1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ - - - 
0. นายวราห์  สุจริตกุล รองประธานกรรมการ - - - 
1. นายช่วงชัย  นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ 100,000 100,000 - 
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ านวยการ - - - 
3. นางพรพรูิง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อ านวยการ - - - 
4. นายหยาง หลิว กรรมการ - - - 
5. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 1,433,412 1,433,412 - 
6. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
7. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
10. นางวิมล หล่อวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - - - 
11. นางสาวสุพิน สุระวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ก ากับตรวจสอบกิจการ 

และความเสี่ยงองค์กร 
- - - 

12. นายโฆษิต ธรรมธาดา ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 
13. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - - - 
14. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 003,163 003,163 - 
15. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 03,007 03,007 - 
16. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 - - - 
17. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 - - - 
18. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ  

และกรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 
- - - 

19. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 21 21 - 
20. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์   กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8 - - - 
21. นายสุพัตร์ อภิรติภัย กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9 - - - 
22. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10 - - - 
23. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และ 15 - - - 
24. นางรวีวรรณ ชัยกิจ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 14 - - - 
25. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ - - - 
26. นางมานิดา สิทธิเสรี กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ - - - 
05. นางนุสรา รุ่นเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ  

และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนงานการตลาดและการขาย 

- - - 

28. นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ กรรมการบริหาร ฝ่ายสื่อสารการตลาดอี-บิสซิเนส - - - 
29. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า - - - 
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การก ากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารกิจการที่มีระบบและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้

ก าหนดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัท ฯ 
มุ่งมั่นที่จะน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงตามพัฒนาการและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com แล้ว 
 

สทิธิของผูถ้อืหุน้  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  
 อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพลทินัม 

ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ทั้งนี้ ในการด าเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ คัดเ ลือกสถานที่จัดการ
ประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูล วัน เวลา 
สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นทราบ
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) บริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้เรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้
ถือหุ้น และผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 กิจการอื่นๆ 

2) บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้า โดยการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com ทั้งนี้ คุณสมบัติ
ของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ กล่าวคือ เป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ส่วนการเสนอวาระการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

– เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิุมเติม ได้แก ่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น8 ผู้ถือหุ้นราย
เดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) 
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(2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น 
มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติเรื่องดังกล่าว 

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามประสงค์ 
(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพือ่พจิารณาแล้วในรอบ12 เดือนที่ผ่าน

มา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 12 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั ้งใหม่จะได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง
ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
– เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ 

– เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
– เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด  
– เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ  
– เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯหลักทรัพย์ 

ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“แบบเสนอวาระฯ”)” พร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งถึงเลขานุการ
บริษัท ที่ companysecretary@fnsyrus.com เพื่อให้กรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับที่มีการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ตามที่
บริษัทฯ ก าหนด โดยให้ส่งถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่ก าหนดตามที่อยู่ดังนี้ 

ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟุศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และ
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน 

 เรื่องที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็น
วาระที่ก าหนดโดยผู้ถือหุ้น 

 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ทัง้นี้ ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สูินสุด 
 

ขณะที่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามดังกล่าวข้างต้น 
 ผู้ถือหุ้นทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

(“แบบเสนอช ื ่อบ ุคคลฯ”)” พร้อมเอกสารหลักฐานที ่ก  าหนด และส ่งถึงเลขานุการบร ิษ ัท ท ี่  
companysecretary@fnsyrus.com เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลง
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ลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ก าหนด ให้ถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ตามที่อยู่
ดังนี้ 

ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟุศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่ง
รวมเป็นชุดเดียวกัน 

 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
– มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน 

– มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
– ไม่ควรด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท 

 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมฯ ว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น 

3) บริษัทฯ ได้ระบุข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 วาระการประชุม โดยแบ่งเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ และได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการ

อนุมัติค่าตอบแทนเป็นแต่ละวาระ 
 วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน

แต่ละวาระ 
– วาระการจ่ายเงินปันผล - บริษัทฯ ได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย

ทั้งในปีท่ีเสนอและข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 
– วาระการแต่งตั้งกรรมการ - บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคล โดยได้ระบุข้อมูลของกรรมการ ได้แก่ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมไปถึง การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง 

– วาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ - บริษัทฯ ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการ และค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งในปีที่เสนอและปีก่อนหน้า 

– วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี - บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด 
ระยะเวลาและประสบการณ์ท างาน ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี รวมไปถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีซึ่งประกอบไปด้วยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ทั้งปี
ที่เสนอและปีก่อนหน้า 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข (แบบ ค บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ) 
 ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับ

คะแนน ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารหรือหลักฐานที่ต้อง
แสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น 
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4) บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้ นของบริษัทฯ เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผูถ้ือหุน้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับแจง้
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็น
การเพิุมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลอีกทางหนึ่ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั ้งนี้ ได้มีการจัดท าทั ้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งค าถามมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการส่งค าถาม
ล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 ผู้ถือหุ้นเสนอค าถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

– ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และ E-mail ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น 
– ค าถามและวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี) 

 ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับค าถาม 
– ทางโทรสารหมายเลข 0-2658-9110 

 ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 
– ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตามล าดับ 
 การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบค าถามที่

ได้รับจากผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น

หรือให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
7) ก่อนเริุมการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังได้แนะน ากรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงได้เปิดเผยถึงข้อปฏิบัติส าหรับการ
ประชุมและลงคะแนนเสียงด้วย ส่วนการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะแจ้งก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
นั้นๆ เนื่องจากอาจมีวิธีการนับคะแนนเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละวาระ 

8) บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่นั่งส าหรับตัวแทนผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษา
กฎหมาย เพื่อสังเกตการณ์และตรวจสอบความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงผลการ
ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีเมื่อแต่ละวาระสิูนสุดลง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้วย 

9) เพื่อให้การประชุมมีความถูกต้อง แม่นย า และโปร่งใสยิุงขึ้นแล้ว บริษัทฯ จึง ได้น าระบบ Barcode มาใช้อ านวยความ
สะดวกในที่ประชุม เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียง และเพิุม
ประสิทธิภาพในการแสดงผลต่อที่ประชุม 

10) บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่มีการประชุม โดยได้
ระบุรายละเอียดในแต่ละวาระ ประกอบไปด้วย ผลของมติ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
ประเภท (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) ซึ่งแสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบจ านวนหุ้น และสัดส่วนร้อยละ 
ส่วนการจัดท ารายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม สัดส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนน
เสียง และมติจากที่ประชุม รวมไปถึง ประเด็นค าถามของผู้ถือหุ้นที่ได้มีการซักถามและการชี้แจงของบริษัทฯ ในแต่ละ
วาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน และน าส่งเอกสารดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 12 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้  สามารถมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ ได้อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะไปให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้า
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ 

2) การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
3) มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื่น ในทางมิชอบ และ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้ 
– กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการซื้อขายและถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม

เกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  
– ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่

ต่อสาธารณชน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ก าหนด จนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวต่อสาธารณชนหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ส่วนกรรมการห้ามซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุม
คณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือน ทั้งนี้ หากจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
ควรรออย่างน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว  

– การห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch list และ 
Restricted list 

– พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจซื้อ
ขายแทนลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งค าสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์นั้น จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ที่อยู่ในกระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์จนถึง 3 วันท าการหลังจากบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้รับการ
เผยแพร่แก่ลูกค้า 
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บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย  

การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความส าคัญในการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคน
ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

 
พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกรายอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแล
เร ื ่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ย ังสนับสนุนและให้
ความส าคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรมและ
สัมมนา เพื่อเพิุมความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิุมประสิทธิภาพ
ในการท างานให้มากยิุงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีตอ่องค์กรหรือสถาบันที่อยู่
ร่วมกัน 

 
ลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูล
ของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลข้อมูลของลูกค้ามี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และ
การส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ ค านึงถึงความเข้าใจของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ จึงโฆษณาสินค้าหรือบริการนั ้นอย่าง
ตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความ
พึงพอใจสุงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการส ารวจความคิดเห็น
ของลูกค้าและน าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าและบริการให้ดียิุงขึ้น   

 

คู่ค้า 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่

เหมาะสมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขทาง
การค้าและสัญญาที่ท าร่วมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือ
จ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที ่ถือเป็นการไม่สุจริตกับคู ่ค้า โดย  
บริษัทฯ จะพิจารณาคู่ค้าจากสถานะทางการเงินที่มั่นคงและ
สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติต้องห้ามอันเกิดจากการ
ทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคม 
และสิุงแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้ และให้บริการ
หลังการขายที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรึกษาหารือ
กับคู่ค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
ด้วย 

 
เจ้าหนี้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั ่งยืน 
และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื ่อนไขที ่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 
การช าระคืน การบริหารเงินทุน และการดูแลหลักทรัพย์ค ้า
ประกัน โดยรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 
ด้วยความถูกต้องและซื ่อสัตย์อย่างสม ่าเสมอ และหากไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่หารือร่วมกันได้หรืออาจมี
กรณีที่อาจเกิดการผิดนัดช าระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีการบริหารเงินทุนและด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ โดย
มีการติดตามดูแลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีสภาพคล่องที่
เพียงพอในการด าเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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สังคมและชุมชน 
บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื ่อ

ช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อ
เป็นการสร้างจิตส านึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัย โดยการร่วมบริจาคเงินหรือสิุงของให้แก่มูลนิธิ
หรือองค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยาย
ให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิดโอกาสให้
นิสตินักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น 

 
สิุงแวดล้อม 

บริษัทฯ สร้างจิตส านึกให้พนักงานช่วยกันดูแล
รักษาสิ ุงแวดล้อม โดยรณรงค์ให้รู ้จักการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประหยัด

น ้าและไฟ การใช้อุปกรณ์ส านักงานที่เป็นมิตรต่อสิุงแวดล้อม 
ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ใช้กระดาษ Reuse ส าหรับเอกสารที่ไม่เป็นความลับ เป็นต้น 

 
คู่แข่ง 

บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บน
พื ้นฐานที่มั ่นคง สามารถเทียบเคียงกับคู ่แข่งขันในตลาด
โดยรวมได้ และไม่มีนโยบายที ่จะท าลายคู่แข่งแต่อย่างใด 
รวมทั้งได้ปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลัก
สากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี ่ยวกับหลักปฏิบัติการ
แข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู ้ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือความโปร่งใสใน
การประกอบธุรกิจโดยตลอดมา 

จรรยาบรรณธรุกจิ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจและบรหิารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อน ามาใช้ด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิุงแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
การต่อต้านทุจริต 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private 
Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 05 สิงหาคม 0335 เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุก
ระดับตระหนักถึงผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร 
และประเทศชาติอันเกิดจากการทุจริต และมีจิตส านึกที่ดีในการ
ร่วมกันต่อต้านภัยร้ายดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องไม่เป็นผู้
เสนอหรือผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในทุกรูปแบบที่ส่อไปในทางที่จูงใจให้ตนหรือ
บุคคลอื่นกระท าหรือละเว้นการกระท าในทางมิชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้
เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ทั้งนี้ ในปี 0336 บริษัทฯ มีผลการประเมินในเรื่องการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-Corruption 
progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 2 
Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการน าไปปฏิบัติ 
โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

ทั ้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ้สอบบัญชีที่
ส านักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ
จากหน่วยงานภายนอกต่อการด าเนินการตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่
ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก าหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื ่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และก าหนดให้เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับในการหลีกเลี่ยง
การกระท าที่อาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนมีประสิทธิภาพ
ลดลง หรืออาจท าให้บริษัทฯ เสียหายหรือได้รับผลประโยชน์
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ  เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็น
ต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหาก
เป็นการได้มาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะ
เข้าไปท าธุรกิจนั้น หรือได้มาทางมรดก พนักงานมีหน้าที่ต้อง
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รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เข้าไปก ากับดูแลการท ารายการที่เกิดขึ้นให้มีความโปร่งใสและ
ชัดเจน 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มุ ่งมั ่นที ่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้
ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกความแตกต่างในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางเพศ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สีผิว 
การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีความแตกต่าง
กัน 

 
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื ่นใด เช่น การจัดเลี ้ยงหรือการรับการเลี ้ยง การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
รายรับหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับ
ผลประโยชน์นั้นต้องกระท าอย่างโปร่งใสในเพียงวิสัยอันควร 
หรือช่วงเทศกาลและประเพณีนิยมเท่านั้น พนักงานจะต้องไม่
เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ 
หรือเกินความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าว จะต้องมี
มูลค่าที ่ไม่มากจนเกินความเหมาะสม และไม่ควรเป็นเงินสด
หรือเทียบเท่าเงินสด หากมิใช่แล้ว พนักงานมีหน้าที่จะต้อง
รายงานผู้บังคับบัญชา 

 
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี 

ทรัพย์ส ินทางปัญญาและเทคโนโลยีเป ็นปัจจัย
ส าคัญที ่ช ่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
ในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิ
ให้เสื่อมเสีย สูญหาย หรือถูกน าไปใช้ในทางมิชอบ ต้องใช้งาน
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
และข้อผูกพันตามสัญญาที ่เกี ่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าเทคโนโลยีของ
บุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ 
 

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และ
รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว โดยจะต้องไม่น าข้อมูลที่บริษัทฯ 
ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อ
บุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ให้
รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พนักงานควร
ละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ 
จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะการเงิน รวมถึง
ข้อมูลส าคัญอื่นๆ โดยควรรออย่างน้อย 1-2 วัน หลังจากมี
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ พนักงาน
ต้องแจ้งข้อมูลการมีบัญชีซื้อขาย ณ วันที่เริ ุมเข้าท างานกับ
บริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  และหากมีการซื้อขาย พนักงานต้องรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที ่บริษัทฯ 
ก าหนด กล่าวคือ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่ง
ส าเนาการซื้อขายทุกครั้งต่อฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหากมีความเคลื่อนไหวการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ หรือรายงานทุก 6 เดือน หากไม่มีความ
เคลื่อนไหว เพื่อความโปร่งใสและชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการน าข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีสาระส าคัญไปใช้ในทาง
มิชอบ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็น
บริษัทหลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน 
ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง
มีการก าหนดเพิุมเติมให้พนักงานที ่ปฏิบัติงานในหน่วยที่
ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการ
ตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ 
จะต้องไม่ส่งค าสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่
เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง 
ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์นั้น 
จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ที ่อยู ่ในกระบวนการจัดท าบท
วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 
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การมีและการเผยแพร่นวัตกรรม 
จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ

อ านวยความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะน าเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ออนไลน์ (Finansia HERO) เพื ่อเพิุมความ
สะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาบน
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ รวมไปถึงการท า
ธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร ์ท ี ่จะม ีฟังก ์ช ันการใช ้งานที่
หลากหลายมากขึ้น เพื ่อรองรับกับความต้องการของนัก
ลงทุนแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งานให้นัก
ลงทุนสามารถเลือกหน้าจอการใช้งานที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
หรือแม้กระทั่งสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซื้อชายหลักทรัพย์
ได้ด้วยตัวเอง และด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้น บริษัทฯ 
จึงจัดให้มีการอบรมและสัมมนาการใช้ระบบดังกล่าวควบคู่ไป
กับการลงทุนแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า 
ขยายวงกว้างไปถึงนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื ่อน า
ความรู ้และวิธ ีการใช ้งานไปใช้ลงทุนในแบบฉบับที ่ตนเอง
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี ้จ ึงถูกสร้างและ
ออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบโจทย์การลงทุนในทุกด้าน บน

พื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลและความสะดวกสบายของ
ลูกค้า เพื ่อมอบประสบการณ์ที ่ดีและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาสของการลงทุน 

 
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และการรายงานทางการเงิน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิุมและความมั่นคง
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการรายงานทาง
การเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการบริหาร
จัดการความเสี ่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู ่ในระดับที ่เหมาะสม 
รวมทั้ง มีการติดตามและทบทวนระบบงานอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที ่และรับผิดชอบดูแลให้การ
จัดท ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ
เวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม 

 

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง

การเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  
2) รายงานประจ าปี 
3) งบการเงิน และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
4) รายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ โดยได้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูล
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านช่องทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
 จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SETPORTAL ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน 

ก.ล.ต. 
 ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 
 ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาทุกแห่ง 
 แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com 

5) ข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
 บริษัทฯ ได้ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน โดยให้กรรมการซึ่งถือเป็นผู้น าองค์กร จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 4 ประการ อันได้แก่  
1) Duty of Care 

มีความรอบคอบระมดัระวังในการปฏบิัติหนา้ที่และการบริหารจัดการ ท าโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่
อยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันจะพงึกระท า และท าโดยมีข้อมูลทีเ่พียงพอ ไม่มีเหตุที่นา่สงสัยว่าขอ้มูลนั้นจะ
ไม่น่าเชือ่ถือ 

2) Duty of Loyalty  
มีความซื่อสตัย์สุจรติ โดยค านงึและรกัษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ เพือ่ไม่ให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

3) Duty of Obedience  
มีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถอืหุ้น รวมไปถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

4) Duty of Disclosure  
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 นอกจากนี้ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

และส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนอกจากจะมีการจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งได้ระบุกรอบการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้ว บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา
และมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ด าเนินการแทน ภายใต้กรอบตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแล
ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ 

 บริษัทฯ ได้ระบุบทบาทและหน้าที ่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที ่บร ิหารอย่างชัดเจนในกฎบัตรของ
คณะกรรมการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัดและมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ 
ยังก าหนดให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และ
เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จ านวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประธานกรรมการของบริษัทฯ จะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
การท าหน้าที่ของประธานกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการให้ความเห็นและการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
ฯ เป็นการก าหนดร่วมกันของคณะกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระหรือปราศจากการแทรกแซง และในขณะเดียวกัน ประธานกรรมการ
ยังให้การสนับสนุนการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ คุณสมบัติของประธานกรรมการยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

นอกจากนี้ ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการแล้วมีความเห็นว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเหน็ของกรรมการนั้นมีความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการแล้ว และถึงแม้สัดส่วนกรรมการอิสระจะไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ยังคงเป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจ ากัดที่ต้องมีจ านวนกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ จึงยังคงโครงสร้างดังกล่าวไว้เชน่เดมิ นอกจากนี้ การด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 
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ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
 คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของคณะกรรมการที่มีความ
เหมาะสมไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างชัดเจน  

 
 การอุทิศเวลา 

ส าหรับปี 2561 กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้อุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุมทีก่ าหนดอย่างสม ่าเสมอ 

 
 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการโดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็น
กรรมการ  

 
ประสทิธภิาพในการท าหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
 การก าหนดนโยบายต่างๆ 

ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการด าเนินการของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ดังนั้น บทบาทที่
ส าคัญยิุงของคณะกรรมการคือ การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ ที่ส าคัญ เช่น การก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญในการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ 

 
 คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องบางเรื่องได้
ตามความเหมาะสม และท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในเรื่องนั้น ๆ จากคณะกรรมการต่าง ๆ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามี การปฏิบัติเป็นไปตาม
เป้าหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ทั ้งนี ้ ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั ้งหมด 10 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน คณะกรรมการ
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารเครดิต คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน และคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ 

 
 การประชุมของคณะกรรมการ 

 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิูน 11 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 
ชื่อ-นามสกุล จ านวนการเขา้ร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง) 

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 10/11 
2. นายวราห์ สุจริตกุล 11/11 
1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 11/11 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 4/11 
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ชื่อ-นามสกุล จ านวนการเขา้ร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง) 
5. นางพรพริูง สุขสันติสุวรรณ 11/11 
6. นายจื้อเซิุง สวู่* 0/1 
5. นายหยาง หลิว** 4/10 
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 10/11 
7. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 10/11 
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 11/11 

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
หมายเหตุ8 

1) *,** แต่งตั้งนายหยาง หลิว แทนนายจื้อเซิุง สวู่ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 
2) กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 

 
(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุม รวมทั้งสิูน 10 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล จ านวนการเขา้ร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง) 
1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 11/10 
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  11/10 
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์  10/10 

โดยมี นางปาริชาต ขันทะสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิ

ชอบ ดังนี้ 
1) ห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ก าหนด จนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนหรือเผยแพร่ข้อมูล
ต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ส่วนกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิ
ชอบ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือน ทั้งนี้ หาก
จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ควรรออย่างน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว 

2) การห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch list และ Restricted list 
 
ทั้งนี้  หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษ

ตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ ก าหนด และ/หรือลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ ก าหนดต่อไป 
 อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่

ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด 
 

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อเพิุมพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร  ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 
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 บริษัทฯ ได้ด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อ
ประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิุมเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ จะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ 
ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล DCP DAP ACP CSP FND SFE HRP CGI AACP BMD 

1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ - 2551 - - - - - 2559 - - 
0. นายวราห์  สุจริตกุล 0323  - 0331 - - - 2559 - - 
3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ - 2547 - - - - - 2558 - - 
4. นายสมภพ   กีระสุนทรพงษ์ - 2547 - - - - - 2558 - - 
5. นางพรพริูง  สุขสันติสุวรรณ 2551 2548 - - - - - 2558 - - 
4. นายหยาง หลิว - - - - - - - - - - 
7. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ - 2547 2548 - 2548 - - 2558 2558 - 
6. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 2551 - 2552 - - 2554 2556 2558 - - 
9. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ 2549 - 2553 - - - - 2557 2558 2560 
หมายเหตุ8 

1) ในปีที่ 0341 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมแต่อย่างใด 
2) ชื่อหลักสูตร 

DCP: Director Certification Program  
DAP: Director Accreditation Program  
ACP: Audit Committee and Continuing Development Program  
CSP: Company Secretary 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 
AACP: Audit Committee and Continuing Development Program (Audit Committee Program)  
BMD: Board that Make a Difference 

 
การประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ที ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/0341 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน รวมทั้งพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น แบบประเมินที ่บริษัทฯ น ามาใช้นี ้ ได้พัฒนามาจากแบบประเมินของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการเป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินและจัดท าผลคะแนนเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 
กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดย

หัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (0) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ (1) การประชุมของคณะกรรมการ  (2) การท าหน้าที ่ของกรรมการ (3) 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (4) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
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2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 
กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นๆ โดยหัวข้อ

ประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (0) การประชุมของคณะกรรมการ และ 
(1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง

คณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (0) การ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (1) บทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ
คณะกรรมการตรวอจสอบ และ (2) เรื่องอื่นๆ เช่น การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

4) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ โดยหัวข้อ

ประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (0) การประชุมของคณะกรรมการ และ 
(1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5) แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหัวข้อประเมิน

ประกอบไปด้วย (1) ความเป็นผู้น า (0) การก าหนดกลยุทธ์ (1) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (2) การวางแผนและ
ผลปฏิบัติทางการเงิน (3) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับภายนอก (5) การบริหารงาน
และความสัมพันธ์กับบุคลากร (6) การสืบทอดต าแหน่ง (7) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ (10) 
คุณลักษณะส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิุมเติมเพื่อพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอีกด้วย 

 
ทั้งนี้ การให้คะแนนแบง่ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิุง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 
1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
0  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
1  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
2  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
 

ผลการประเมิน 
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 

 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.42 จากคะแนนเต็ม 2.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.08 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.56 จากคะแนนเต็ม 2.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.44 
 กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 

3) คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 จากคะแนนเต็ม 2.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.28 
 คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 

4) คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 จากคะแนนเต็ม 2.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.74 
 กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 
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5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.37 จากคะแนนเต็ม 2.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.72 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี 

 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วย8 บาท 

ชือ่-นามสกลุ 

ป ี0341 ป ี0340 

เบีย้ประชมุ 
บ าเหนจ็
กรรมการ 

โบนสัและอืน่ ๆ 
เบีย้ประชมุ 

บ าเหนจ็
กรรมการ 

โบนสัและอืน่ ๆ 
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ 300,000 - 230,000 0,000,000 
0. นายวราห์ สุจรติกุล 110,000 - 050,000 1,300,000 
1. นายช่วงชัย นะวงศ์   - - - - 
2. นายสมภพ กีระสนุทรพงษ ์ - - - - 
3. นางพรพริงู สุขสันติสุวรรณ - - - - 
4. นายจื้อเซิุง สวู*่ - - 120,000 300,000 
5. นายหยาง หลวิ* 100,000 - - - 
6. พล.ต.ท.วิสน ุปราสาททองโอสถ 460,000 1,000,000 500,000 0,000,000 
7. นายไพบูลย์ ศริิภาณุเสถยีร 240,000 300,000 260,000 1,000,000 
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ์ 300,000 300,000 260,000 1,000,000 

รวม 0,370,000 0,000,000 0,360,000 6,000,000 
หมายเหตุ: นายหยาง หลิวได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายจื้อเซิุง สวู่ที่ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 03 ม.ค. 0341 

 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ในปี 0341 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื ่น ๆ ให้กับ
ผู้บริหารรวมทั้งสิูนเป็นเงิน 156,600,717 บาท 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการจัดการต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น  ดังต่อไปนี ้1) คณะกรรมการ
บริหาร  0) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1) คณะกรรมการจัดการความเสี ่ยงและการลงทุน  2) 
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) คณะกรรมการบริหารเครดิต  4) คณะกรรมการจัดการ  
5) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  6) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน และ 7) คณะกรรมการด้านการ
จัดซื้อ 

 
2) ค่าตอบแทนอื่น 

 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

-ไม่ม-ี 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยใน
ปี 0341 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผู้บริหาร เป็นเงินจ านวน 4 ,204,430 บาท นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ท าประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 0341 เป็นเงินจ านวน 336,404 บาท 
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คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงินดังนี้ 

หน่วย: บาท 

 0341 0340 เปลี่ยนแปลง 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  1,340,000 1,340,000 - 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 200,000 200,000 - 
รวม 1,740,000 1,740,000 - 

 
2) ค่าบริการอื่น 

-ไม่ม-ี 
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กิจกรรมตอบแทนสังคม 

 
การแบ่งปันและตอบแทนสังคมเป็นหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

“สมทบทุนสรา้งอาคารเรยีน” 

 
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทน ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน และสนามเด็กเล่น พร้อมทั้ง
สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์การเรียนและบริจาคสุิงของ ณ โรงเรียน
บ้านแม่ละมุ้งคี ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่  

 

“ปันกนั...เปลี่ยนน ้าใจใหเ้ปน็ทุนการศกึษา” 

 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ รวมใจกันช่วยบริจาคสิ ุงของให้ร ้านปันกัน เพื ่อ
เปลี ่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ 
ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 

 

“ถวายผา้พระกฐนิพระราชทาน” 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า
พระกฐิน ประจ าปี 0341 ให้ บริษัท ฟุนันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
น้อมน าไปถวาย ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัม
พันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธาน
กรรมการ บริษัท ฟุนันซ่า จ ากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 
พฤศจิกายน ส าหรับเงินท าบุญในครั้งนี้เพื่อน าไปท านุบ ารุง
พระศาสนา และมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียน
วัดสัมพันธวงศ์ 
 

“ธารน า้ใจสูเ่ดก็ดอยและผูย้ากไร้” 

 
คุณกรธิพัฒน์ ปิติอมรเศรษฐ์ ผู ้จ ัดการสาขา

เชียงใหม่ 1 ทีม 1 พร้อมทีมงานฟุนันเซีย เป็นตัวแทนรวบรวม
เงินท าบุญเพื่อไปซื้อสิุงของที่ขาดแคลนให้เด็กๆ และผู้ยากไร้ 
ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเจ้า
พ่อหลวงอุปถัมป์ 2  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมี
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฎิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูล
ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ 
มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะน าในเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ 
เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุม
ภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินส าหรับ
ทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงท าการประเมินผลและน าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ใน
การท าให้มั่นใจว่า ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในตา่งๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการท ารายการและการรายงานรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในกฎระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกน าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝา่ยก ากับดูแลปฏิบัตงิานของบริษัทฯ ยังท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามของบริษัทฯ ผ่านทางกระบวนการตรวจสอบภายในการ
ติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมทั้งการให้ค าแนะน าในการป้องกันการทุจ ริตให้กับหน่วยงานในบริษัทฯ และยัง
ท างานอย่างใกล้ชิดรว่มกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักการประพฤติปฏิบัติของบริษัทฯ 
และยังช่วยส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในภาพรวม 
 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 

ในปี 0341 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจ าปี ท าการประเมินและให้ค าแนะน ากับคณะกรรมการบริษัทฯ 
2) พิจารณาการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 
3) พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ

แก้ไขปรับปรุง 
 

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) รายงานทางการเงินในปี 0341 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 
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2) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที ่อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 0341 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ 
6) ในปี 0341 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิน้ 10 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงานทาง

การเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายใน
และการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัทฯ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 

 
ชื่อ-นามสกุล จ านวนการเขา้ร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง) 

1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 11/10 
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  11/10 
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์  10/10 

 
 

7) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 11 ธันวาคม 0340 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจ าปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 03 เมษายน 0340 
 
 

 
 

พลต ารวจโท วสิน ุปราสาททองโอสถ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญกับระบบการก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมินความ

เสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่
ดี โดยได้จัดให้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกัน และกัน 
และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่
พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
โดยก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที ่มีความเป็นอิสระ
สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบ         และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบภายในที่
รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
ในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า  มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ 
ต ้องให ้ความส  าค ัญเป ็นพิ เศษ รวมทั ้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุง
ขั ้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื ่องการ
แบ่งแยกอ านาจหน้าที ่ อ านาจในการสั ่งการที่ชัดเจน และ
ติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที ่พบจากการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์เพื ่อป้องกันมิให้เกิดความ
ผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฏหมาย ข้อบังคับ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1/0340 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 0340 คณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 1 ท่าน ได้ประเมินการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี ่ยงโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร 
(0) การประเมินความเสี่ยง (1) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

(2) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (3) ระบบการ
ติดตาม นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินในเรื ่องการจัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอ การติดตามควบคุมการด าเนินงานว่า
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ
หรือไม่ และมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่อง
ใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในทั้ง 3 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุม
ภายในเกี ่ยวกับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ ้นใหญ่  ผู ้บริหาร 
หรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว 
ส าหรับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
หัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน 

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่าย
ก ากับดูแลการปฎิบัติงาน 

นางสาวสุพิน สุระว ิช ัย ปฏิบัต ิหน้าที ่ประธาน
เจ้าหน้าที ่ก ากับตรวจสอบกิจการและความเสี ่ยงองค์กร 
รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ายซึ่ง
จากประสบการณ์การท างานและความรู้ความสามารถที่ผ่าน
มา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
เป ็นผ ู ้ท ี ่ม ีความเหมาะสมท ี ่จะปฎ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย บุคคลที่
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้า
ฝ่ายงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและ
อ  า น า จอน ุ ม ั ต ิ ข อ งคณะกรรมกา รตรวจสอบ  แล ะ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา    
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โครงสร้างการถือหุ้น 

 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 ประกอบด้วย 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
1) บริษัท ฟุนันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 150,047,756 07.07 
2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 107,360,231 00.07 
3) Morgan Stanley & CO. International PLC 45,383,222 11.59 
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 21,284,499 3.66 
5) นางสุพร  วัธนเวคิน 15,671,944 2.70 
6) นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65 
7) นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,300,021 1.26 
8) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 6,830,000 1.17 
9) นายจ าเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95 
10) นางเกศรา มานะศิลป์ 4,875,034 0.84 

อื่นๆ 115,067,053 01.41 
รวม 361,201,003 100.00 

 
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: 
NVDR) ในรายการที่ 2 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

บริษัท ฟุนันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วม
ลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟุนันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้บริการด้านการเงนิรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน 
การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัท
ในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 11 ตุลาคม 0341 ประกอบด้วย นายกอบ
คุณ เธียรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 11.27  นายวรสิทธิ์ โภคาชัย ถือหุ้นร้อยละ 6.27  Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อย
ละ 5.14  Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.36 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 43.06 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 0 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยผู้ถือหุ้นของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที ่ 7 เมษายน 0341 ประกอบด้วย 
Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 75.64 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 0.12 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินส ารองต่างๆ 

ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 00 พฤษภาคม 0341 จ านวน 12.7 ล้านบาท จากผล
ประกอบการในปี 0340 ที่มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 66.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหัก
เงินส ารองตามกฎหมายจ านวนร้อยละ 3 จึงคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 21.06 การจ่ายเงินปันผลจึงเป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ 

 
 

 
 

หมายเหต:ุ 
(1) อัตราการจ่ายเงินปันผลค านวณจากจ านวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยก าไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงิน

ส ารองตามกฎหมายจ านวนร้อยละ 3 ตามเกณฑ์เงินสด 
(2) จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้ จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 

3.42 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงิน
สดในอัตราหุ้นละ 0.01130066037 บาท 

(3) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนค านวณจากจ านวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี และ
หารด้วยราคาหุ้น ณ สิ้นปี 

 147  
 94   76   76   35  

37% 40% 
49% 

30% 
41% 

8.4%(2) 
5.3% 4.5% 4.6% 3.3% 

0335 0336 0337 0340 0341 

 จ านวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 
 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 
 อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 

ราคาหุ้น 

1.84 

 
เงินปันผลต่อหุน้ 

0.06 

 
ก าไรต่อหุ้น 

(0.04) 

(1) 

(3) 
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ข้อมูลทั่วไป 

 

(ก) ขอ้มลูบรษิทัฯ 
ชือ่บรษิทั (ภาษาไทย) : บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
ชื่อย่อหลักทรพัย ์ : FSS 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105325000057 
สมาชิก : สมาชิกตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 02 

สมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

เว็บไซต ์ : https://www.fnsyrus.com 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 710,022,620 บาท (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.40 บาท จ านวน 361,201,003 หุ้น) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : ชั้น 16, 03 อาคาร ด ิออฟฟุศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด์ 

เลขที่ 777/7  ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10110 
 : โทรศัพท์ 0-0436-7300  โทรสาร 0-0436-7110 
ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน : ชั้น 13  อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ 

เลขที่ 222  ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท์ 0-0460-0500, 0-0460-0555 โทรสาร 0-0460-0547 

ส านักงานสาขา : 11 แห่ง 
   
   
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
1) ส านกังานสาขาอลัมา่ลงิค ์

ชั้น 9, 14, 15  อาคารอัลม่าลิงค์ 
เลขที่ 25  ซอยชิดลม  ถนนเพลินจิต   
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600   
โทรสาร 0-2646-9888 

 
2) ส านกังานสาขาอมัรนิทร ์ทาวเวอร ์

ชั้น 00  อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 
เลขที่ 274-300  ถนนเพลนิจิต   
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10110      
โทรศัพท์ 0-0440-3000, 0-0042-4000   
โทรสาร 0-0440-3010 

 
3) สาขาเซน็ทรลัปิน่เกลา้ 1 

ชั้น 14  ห้องเลขที่ 01401/1  อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A 
เลขที่ 5/107-001  ถนนบรมราชชนนี   
แขวงอรุณอัมรินทร์   เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10500 
โทรศัพท์ 0-0656-3777  โทรสาร 0-0656-3776 

 
4) สาขาบางกะป ิ

ชั้น 1  ห้องเลขที่ A1 R00  อาคารเอ็นมารค์ 
เลขที่ 1103  ถนนลาดพร้าว 
แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10020 
โทรศัพท์ 0-0156-2323  โทรสาร 0-0156-2322 
 

5) สาขาบางนา 
ชั้น 19  ห้องเลขที่ 589/105 
อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟุศ 
เลขที่ 589  หมู่ที่ 12  ถนนบางนา-ตราด   
แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 
โทรศัพท์ 0-2740-7100  โทรสาร 0-2740-7199 
 

6) สาขาสนิธร 1 
ชั้น 2  อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 1 
เลขที่ 130-132  ถนนวิทยุ   
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์ 0-2690-4100  โทรสาร 0-2690-4101 
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7) สาขาเคีย่นหงวน  
ชั้น 18  อาคารเคี่ยนหงวน 2   
เลขที่ 140/1  ถนนวิทย ุ 
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์ 0-2254-1717  โทรสาร 0-254-1718 
 

8) สาขาลาดพรา้ว 
ชั้น 11  ยูนิต 1106  อาคาร รสา ทาวเวอร์ 2 
เลขที่ 555  ถนนพหลโยธิน   
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์ 0-2513-7477  โทรสาร 0-2513-7430 
 

9) สาขาประชาชืน่ 
ชั้น 4  อาคาร บ ีเลขที่ 105/1  ถนนเทศบาลสงเคราะห์    
แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์ 0-2580-9130  โทรสาร 0-2580-9138 
 

10) สาขารตันาธเิบศร ์
เลขที่ 576  ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกระสอ   
อ าเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทรศัพท์ 0-2831-8300   
โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117 

 
 

11) สาขาสมทุรสาคร  
เลขที่ 813/30  ถนนนรสิงห์  ต าบลมหาชัย   
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
โทรศัพท์ 034-428-045  โทรสาร 034-428-044 
 

12) สาขารงัสติ 
ชั้น 2 , 2.5 , 3  เลขที่ 1/832  หมู่ที่ 17   
ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 
โทรศัพท์ 0-2993-8180  โทรสาร 0-2993-8179 
 

13) สาขาอบัดลุราฮมิ 
ชั้น 12  อาคารอับดุลราฮิมเพลส   
ห้องเลขที่ 1210  เลขที่ 990  ถนนพระราม 4   
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 
โทรศัพท์ 0-2611-3500  โทรสาร 0-2611-3551 
 

14) สาขาส านกังานออนไลน ์เมอืงทองธานี 
เลขที่ 50/819 ชั้น 2  หมู่ที่ 9   
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  40000 
โทรศัพท์ 0-2117-0580  โทรสาร 0-2117-0581 

 

 

ตา่งจงัหวดั 
1) สาขาขอนแกน่ 1 

ชั้น 2  เลขที่ 311/16  ถนนกลางเมือง   
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000 
โทรศัพท์ 043-224-504  โทรสาร 043-224-506 
 

2) สาขาขอนแกน่ 3 
เลขที่ 311/1  ถนนกลางเมือง   
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000 
โทรศัพท์ 043-058-925  โทรสาร 043-058-927 
 

3) สาขาหาดใหญ ่1 
ชั้น 0  อาคาร จุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า   
เลขที่ 000/001 , 000/001  ถนนนิพัทธ์อทุิศ 1   
ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  70110  
โทรศัพท์ 052-131-110  โทรสาร 052-131-107 
 

4) สาขาหาดใหญ ่0 
เลขที่ 104 ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน  ถนนประชาธิปัตย์   
ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  70110   
โทรศัพท์ 052-021-555  โทรสาร 052-022-733 
 
 
 

 
5) สาขาหาดใหญ ่1 

ชั้น 0  อาคาร จุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า   
เลขที่ 000/000 , 000/002 , 000/004  ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1   
ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  70110 
โทรศัพท์ 052-676-740  โทรสาร 052-676-743 

 
6) สาขาเชยีงใหม ่1   

เลขที่ 106  หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถนนชา้งคลาน  
ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  30100  
โทรศัพท์ 031-002-511    
โทรสาร 031-013-660, 031-050-147 
 

7) สาขาเชยีงใหม ่0 
เลขที่ 110 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถนนช้างคลาน  
ต าบลชา้งคลาน  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  30100  
โทรศัพท์ 031-013-667, 031-002-707  
โทรสาร 031-013-670, 031-002-710 
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8) สาขาเชยีงใหม ่1 
ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-0  อาคารมะลิเพลส   
เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 0  ต าบลแม่เหียะ   
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  30100 
โทรศัพท์ 031-603-166  โทรสาร 031-603-170 
 

9) สาขาสรุาษฎรธ์าน ี
เลขที่ 151/61-62   หมู่ที่ 1  ถนนวัดโพธิ-์บางใหญ่   
ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  62000  
โทรศัพท์ 055-000-373  โทรสาร 055-000-374 
 

10) สาขาแมส่าย 
เลขที่ 117  หมู่ที่ 10   
ต าบลแม่สาย  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  35110 
โทรศัพท์ 031-420-377  โทรสาร 031-511-617 
 

11) สาขาส านกังานออนไลน ์ภเูกต็  
เลขที่ 00/16  ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง   
ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  61000 
โทรศัพท์ 054-010-277  โทรสาร 054-010-276 
 

12) สาขาตรงั  
เลขที่ 37/06  ถนนห้วยยอด   
ต าบลทบัเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  70000 
โทรศัพท์ 053-011-017  โทรสาร 053-010-200 

 

13) สาขาปตัตาน ี 
เลขที่ 100/47-50  หมู่ที่ 2   
ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  72000 
โทรศัพท์ 051-130-120-2  โทรสาร 051-130-012 
 

14) สาขาเชยีงราย 
เลขที่  131/13  หมู่ที่ 2  ต าบลรมิกก   
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  35100 
โทรศัพท์ 031-530-100  โทรสาร 031-530-105 
 

15) สาขาอดุรธาน ี
เลขที่ 175/07 , 011/1  ถนนอุดรดุษฎี  ต าบลหมากแข้ง   
อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  21000 
โทรศัพท์ 020-023-367  โทรสาร 020-102-124 
 

16) สาขานครราชสมีา  
ชั้น 5  อาคารส านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา   
ห้องเลขที่ A1  เลขที่ 1020/0  ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  10000 
โทรศัพท์ 022-066-500  โทรสาร 022- 171-510, 022-171-527 
 

17) สาขาศรรีาชา  
ชั้น G  อาคารตึกคอมศรรีาชา ห้องเลขที่ โซน Plaza G 13 
เลขที่ 113/77  ถนนสุขุมวิท  ต าบลศรรีาชา   
อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  00110 
โทรศัพท์ 016-550-555  โทรสาร 016-550-561 
 

(ข) ขอ้มลูของนติิบคุคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึ้นไป ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแล้วของนติบิคุคลนัน้ 
ชือ่บรษิทั (ภาษาไทย) : บรษิทัหลกัทรพัยท์ีป่รกึษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : FSS International Investment Advisory Securities Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน 
ที่ตั้ง : ห้องเลขที่ 1010 ชั้น 10 อาคารอับดลุราฮิมเพลส 

เลขที่  770  ถ.พระราม 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10300 
โทรศัพท์  0-0411-1300   โทรสาร 0-0411-1331 

ร้อยละของการถือหุ้น : 74.03 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 6 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว ้ : หุ้นละ 100 บาท 
จ านวนหุ้นสามัญ : 60,000 หุน้ 
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ชือ่บรษิทั : SBI Royal Securities Plc. 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักทรัพย์ (จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา) 
ที่ตั้ง : Phnom Penh Tower, No. 223, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, 

Khan 5makara, Phnom Penh 
ร้อยละของการถือหุ้น : 00.01 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 15.99 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ US$25 
จ านวนหุ้นสามัญ : 41,740,000 หุ้น 
   
(ค) ขอ้มลูบคุคลอา้งองิอืน่ๆ 
นายทะเบียนหลักทรพัย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

71 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์ 0-2009-9999 

   
ผู้สอบบัญช ี : นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 2277 และ/หรือ 
นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย       ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4172 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ชั้น 33 อาคารเลครชัดา 
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2264-0777  โทรสาร  0-2264-0789-90 

   
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 0 2658 9000, 0 2658 9500  โทรสาร: 0 2658 9110 

https://www.fnsyrus.com 
 

 


