ยกระดับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยการนำ�เทคโนโลยีที่อัจฉริยะมาเปิดประสบการณ์
ให้แก่นักลงทุนไทย

“Finansia HERO, เป็นการร่วมมือกับ Kiwoom Securities ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์
ออนไลน์อันดับ 1 ของเกาหลี เพื่อนำ�เสนอแพลตฟอร์มการลงทุนที่อัจฉริยะสร้างกำ�ไร
ให้แก่คุณ”

เทรดหุ้นอย่างมั่นใจกับ
ระบบเทรดหุ้นชั้นนำ� ครบทุกความต้องการนักลงทุน

โดย บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้พัฒนาระบบเทรดหุ้นร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์อันดับหนึ่งจากเกาหลี เพื่อตอบทุกโจทย์
และปัญหาของนักลงทุน ช่วยหาหุ้นง่ายได้ทันใจ พร้อมส่งคำ�สั่งเร็วเหนือใครโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผู้ช่วย
ติดตามและช่วยทำ�กำ�ไรในทุกสถานการณ์

จบทุกปัญหากวนใจนักลงทุน!
วันนี้จะเทรดหุ้นอะไรดี?

หาหุ้นพร้อมเทรดได้ทันใจด้วย 14 กลยุทธ์การลงทุนใน Finansia Scanner

ทดสอบความแม่นยำ�ของเครื่องมือ

นำ�เครื่องมือทางเทคนิคกว่า 35 ตัว มาทดสอบข้อมูลย้อนหลัง
พร้อมบอก % ความแม่นยำ�ในอดีต โดยการใช้ Back Test

ไม่เก่งกราฟ ก็ดูจุดซื้อ/ขาย ได้เองแบบง่ายๆ
ดูต้นทุนราคาของคนส่วนใหญ่ บอกแนวรับ/ต้านอัตโนมัติ ด้วย Volume by Price

ไม่มีเวลาเฝ้าจอ แต่ยังทำ�กำ�ไรได้

ตั้งเงื่อนไขส่งคำ�สั่งซื้อ/ขายได้ล่วงหน้า ช่วยให้ซื้อได้ถูกลง ขายได้แพงขึ้น
พร้อมกำ�หนดจุดตัดขาดทุน ด้วย Auto Order
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ก้าวของฟินันเซีย ไซรัส
วิสัยทัศน์

“ สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน ”
พันธกิจ
ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้คำ�แนะนำ�การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า
พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้ครบวงจรและใส่ใจการให้บริการ
โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี
รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร

H-Honesty
มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้
E-Engagement
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
R-Responsibility
รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อื่น ทั้งในเรื่องคำ�พูดและการกระทำ�
O-Originality
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ปี 2562 นั บ เป็ น ปี แ ห่ ง ความผั น ผวนอี ก ปี ห นึ่ ง สำ � หรั บ ตลาดทุ น และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ธุ ร กิ จ นายหน้ า
ค้าหลักทรัพย์ สงครามการค้าและค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำ�ให้นักลงทุนหันเหออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”) ในปี ที่ ผ่า นมานั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศขายสุ ท ธิ ใ นตลาดหุ้ น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 เป็ น จำ � นวนเงิ น
สูงถึง 44.79 พันล้านบาท ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% แต่ระหว่างปีมีความผันผวนสูง
จากผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศแม้ว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงเพียง 8% จากปีก่อนหน้า
แต่ตวั เลขดังกล่าวถูกบิดเบือนโดยข้อเท็จจริงทีว่ า่ สัดส่วนการซือ้ ขายของนักลงทุนรายบุคคลลดลงต่�ำ ทีส่ ดุ เป็นประวัตกิ ารณ์ที่
ระดับ 34% ต่�ำ กว่านักลงทุนต่างประเทศเป็นครั้งแรกการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากต่างประเทศดังกล่าวเป็นผลมาจาก High
Frequency Trading หรือ Program Trading จากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาตลาดหลักทรัพย์ฯ
จากเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้นดังกล่าวทำ�ให้รายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลัทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ลดลงจาก 1,050 ล้านบาทในปี 2561 เหลือ 914 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นอัตราการลดลง 13%
บริษัทฯ ไม่สามารถชดเชยการลดลงดังกล่าวด้วยรายได้ที่ไม่ใช่ค่านายหน้า เนื่องจากสภาวะตลาดที่ตกต่ำ�ได้ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจอนุพันธ์ ทำ�ให้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวลดลง 24% และ 45% ตามลำ�ดับ
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ภายใต้บรรยากาศที่เป็นลบดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากับแผนการปฏิรูป โดยได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาและส่งเสริม HERO ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ใหม่ของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกบริษัทฯ ได้ทุ่มเทความพยายาม
ไปกับการปรับปรุงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ซึ่งมากับแพลตฟอร์มใหม่ๆ ใน
ครึ่งปีหลังบริษัทฯ เดินหน้าออกแผนการตลาดและขยายฐานจำ�นวนผู้ใช้ให้ขึ้นไปสูงกว่า 6,500 ราย ภายในสิ้นปี
ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยังมีความพยายามลดการพึง่ พาตลาดรายย่อยโดยได้เริม่ ติดต่อ High-Frequency Traders
ให้สง่ การซือ้ ขายผ่านบริษทั ฯ เป็นผลให้สว่ นแบ่งการตลาดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญจาก 4%
(อันดับ 9) ในปี 2561 เป็น 6.15% (อันดับ 2) ในปี 2562
ในภาพรวม การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ประกอบกับต้นทุนในการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีความคล่องตัวใน
สภาวะตลาดที่อ่อนแออย่างยิ่งทำ�ให้บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารยังคงเชื่อว่ามาตรการที่ได้ลงทุนลงแรงไปในช่วงปีที่ผ่านมา
จะให้ผลลัพธ์ที่ดีและทำ�ให้บริษัทฯ มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเมื่อประสบกับความผันผวนของตลาดในอนาคต ท้ายที่สุดนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาตลอดในช่วงเวลาอันยากลำ�บากนี้

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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(9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(9)

เหตุการณ์สำ�คัญปี 2562
22 มกราคม
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) จัดงาน “Finansia
Investment Conference 2019” ซึ่งมีนักลงทุนสถาบันในประเทศ
และบริ ษั ท จดทะเบี ย นชั้ น นำ � กว่ า 40 บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มงาน โดยได้ รั บ
เกี ย รติ จ ากนายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธานองค์ ก รธุ ร กิ จ
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (TBCSD) ร่ ว มเสวนาในหั ว ข้ อ
“โอกาสเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤต สู่ความท้าทายระดับสากล”

25 เมษายน
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2562 มี ม ติ ด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากอนุ มั ติ ก ารไม่ จั ด สรรผลการดำ � เนิ น งานปี 2561 เป็ น
ทุนสำ�รองตามกฎหมายเนื่องจากในปี2561บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 29,420,366 บาท
แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำ�เนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท
ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลตามรายชื่ อ ที่ ป รากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น กำ � หนดรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำ�หนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม
บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวการปรับโฉมใหม่ “Finansia HERO” ภายใต้แนวคิด ‘Customer Centric’ โดยได้เปิดช่องทางรับ
ฟังปัญหาในการใช้งานของลูกค้า ผ่านช่องทางผู้แนะนำ�การลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่ง
การปรับโฉมในครั้งนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนด้วยข้อมูลครบถ้วน ง่าย และรวดเร็ว พร้อมซื้อขายได้
ในแอปพลิเคชันเดียว ณ ห้อง Pinnacle 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

9 กรกฎาคม
บริษัทฯ จัดงาน“Global Investment in Digital Age”งานสัมมนา
ให้ ค วามรู้ ใ นการลงทุ น ในประเทศจี น โดยได้ เ ชิ ญ นั ก วิ เ คราะห์ จ าก
โบรกเกอร์ดังของฮ่องกง ‘Shenwan Hongyuan Securities (HK)
Limited’ มาให้ความรู้พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในประเทศจีน
ในหัวข้อ ‘เครือข่ายสัญญา 5G อินเทอร์เน็ต และเกม’

19 กันยายน
บริษัทฯ ได้เปิดตัว "ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้าหรือ Wealth
Management" พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก 3 บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ดั ง ของ
ประเทศไทยได้ แ ก่ Asset Plus Fund Management,
Principal Asset Management และ TMBAM Eastspring
ม า ร่ ว ม แ ส ด ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ มุ ม ม อ ง ก า ร ล ง ทุ น ภ า ย ใ น ง า น
ณ ห้ อ งฉั ต รา 1 ชั้ น 2 โรงแรมสยามเคมปิ น สกี้ กรุ ง เทพฯ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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จุดเด่นทางการเงิน
2562

2561

2560

1,469
1,487
(24)

1,655
1,447
177

งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

กำ�ไรสุทธิ

(ล้านบาท)

1,295
1,465
(138)

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

4,277
1,928
2,349

4,754
2,223
2,531

5,953
3,357
2,596

(ล้านหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)
(บาท)

581
1.60
4.04
(0.24)
N.A.(2)
0.06
1.59

581
1.60
4.35
(0.04)
41.28 (1)
0.06
1.84

581
1.60
4.46
0.30
29.74
0.13
2.84

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)
(ร้อยละ)

(10.66)
(3.06)
(5.66)
0.82
61.84

(1.62)
(0.44)
(0.92)
0.88
79.90

10.71
2.84
6.96
1.29
61.31

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำ�นวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลต่อหุ้น
ราคาหุ้น ณ สิ้นงวด

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
หมายเหตุ :

012

(1)

บริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำ � นวน 34.9 ล้ า นบาท จากผลประกอบการในปี 2560 ที่ มี กำ � ไรสุ ท ธิ จ าก
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำ�นวน 88.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวนร้อยละ 5

(2)

บริษัท ฯ มี ผ ลการดำ� เนิ น งานขาดทุ น เป็ น จำ� นวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 29,420,366 บาท แต่ เ นื่ อ งจากบริ ษัท ฯ ยั งคงมี กำ� ไรสะสมที่ ยังไม่ ได้ จั ด สรร
จากผลดำ � เนิ น งานในอดี ต จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกำ � ไรสะสมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรรของบริ ษั ท ฯ ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.06 บาท
คิดเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำ�หนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำ�หนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

สถานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุน ส่วนเกินทุน และอื่นๆ
กำ�ไรสะสม(ยังไม่ได้จัดสรร)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

377
2,221
2,156
4,754

(203)
(87)
15
(275)
377
102

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

1,295
1,465
(170)

ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น (1)
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

32
(138)
(4)
(142)

1,495
728
1,628
902
1
4,754

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุน ส่วนเกินทุน และอื่นๆ
กำ�ไรสะสม(ยังไม่ได้จัดสรร)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

102
2,559
1,616
4,277
941
987
1,623
725
1
4,277

กำ�ไรสะสม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ:

902
(142)
(35)
725

(1)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นไม่รวมยอดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
(2)
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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ฐานธุรกิจของเรา

14
จังหวัด

014

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

27
สาขา

393
ผู้แนะนำ�การลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการทีเ่ ข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้ค�ำ แนะนำ�การลงทุนทีส่ ร้างผลตอบแทนทีด่ แี ก่ลกู ค้า พร้อมทัง้
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการให้ครบวงจร โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ

ธุรกิจนายหนา
ซื้อขาย
หลักทรัพย

ธุรกิจนายหนา
ซือ้ ขายตราสาร
อนุพนั ธ

ธุรกิจ
วาณิชธนกิจ

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ

ธุรกิจบร�หาร
สินทรัพย
ลงทุนลูกคา

ธุรกิจการยืม
และใหยืม
หลักทรัพย

ธุรกิจซือ้ ขาย
หลักทรัพย
ตางประเทศ

ธุรกิจ
ตราสารหนี้

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สรุปภาพรวมตลาด

การปรับขึน้ ของ SET Index ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทน
จากเงินปันผลลดลงเป็นร้อยละ 3.14 จากร้อยละ 3.22 ในปีก่อน
หน้า เช่นเดียวกับตลาด mai ทีใ่ ห้ผลตอบแทนจากเงินปันผลร้อยละ
2.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ร้อยละ 2.1 โดยที่มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันในปี 2562 (รวมตลาด SET และ mai) เท่ากับ
53,192 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.8 จากปี 2561 ที่มีมูลค่าเฉลี่ย
ต่อวัน 57,674 ล้านบาท

ดัชนี SET ปิดสิ้นปี 2562 ที่ระดับใกล้จุดต่ำ�สุดของ
ปี ที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้น 15.96 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02
จากดัชนีปิดสิ้นปี 2561 ที่ 1,563.88 จุด ขณะที่ดัชนี mai ปิด
สิ้นปี 2562 ที่ 309.64 จุด ลดลง 46.8 จุดหรือลดลงร้อยละ
13.13 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2561 ที่ 356.44 จุด มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดรวมของตลาด SET และ mai ณ สิ้นปี 2562
เท่ากับ 16.96 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

(
0.15%

016

0.15%

0.14%

23,095

23,899

24,299

2553

2554

2555

0.13%
35,404

2556

)

(%)

0.13%

0.12%

0.10%

0.11%

0.09%

0.09%

30,051

27,475

29,776

25,842

26,163

19,468

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

(% )

9%
10%
22%

10%
10%
26%

11%
11%

12%
11%

14%
11%

30%

36%

41%

59%

54%

48%

41%

34%

2558

2559

2560

2561

2562

ในปี 2562 นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศมี สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า
การซื้ อ ขายสู ง กว่ า นั ก ลงทุ น กลุ่ ม อื่ น ๆ โดยมี สั ด ส่ ว นเท่ า กั บ
ร้อยละ41 ของมูลค่าการซื้อขายรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
จากข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า สัดส่วนนักลงทุนภายใน
ประเทศมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสวนทางกั บ สั ด ส่ ว น
นักลงทุนต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ขณะที่
สั ด ส่ ว นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละนั ก ลงทุ น สถาบั น ค่ อ นข้ า งจะคงที่

(
4.53%

5.17%

560,482

645,450

2553

2554

6.19%

852,096

2555

5.88%

1.10

1.24

2558

2559

2557

1.82

2560

2561

2562

(%)
5.72%

5.61%

6 .15%

5.00%

1,266,752 1,065,999 1,117,453 1,286,863 1,094,558

2556

1.67

ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำ�นวน
นักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 1.82 ล้านราย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.98
จากสิ้นปี 2561

)
5.24%

1.51

2558

2559

2560

4.00%
991,434

2561

1,380 ,499

2562

ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่ นมา ตั้งแต่ปี 2553-2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน 2 อันดับแรกในธุรกิจหลักทรัพย์มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตามในปี 2562 อันดับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 13.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.24
จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 6.15 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทฯ
มีมูลค่าการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 7 ณ ต้นปี 2562 เป็น ร้อยละ 66 ณ สิ้นปี 2562
ของยอดมูลค่าการซือ้ ขายรวมของบริษทั ฯ เป็นการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ และส่งผลให้สดั ส่วนนักลงทุนภายในประเทศ ซึง่ เป็นกลุม่ ลูกค้าหลัก
ลดลงด้วยเช่นกันจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าว ส่งผลให้อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 0.10
ในปี 2561มาเป็นร้อยละ 0.06 ในปี 2562 นอกจากนี้พฤติกรรมของนักลงทุนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปส่งคำ�สั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น และจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่ำ�กว่าการส่งคำ�สั่งผ่านที่ปรึกษาการลงทุน (IC) เมื่อบริษัทฯ พิจารณาปัจจัยดังกล่าว
จึงได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ KIWOOM แห่งประเทศเกาหลีในการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ชื่อ Finansia HERO ขึ้นมา
และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารครั้ ง แรกในวั น ที่ 23 มี น าคม 2561 ส่ ง ผลให้ ส่ ว นแบ่ ง การตลาดในส่ ว นของออนไลน์ เ พิ่ ม ขึ้ น และเป็ น อั น ดั บ 5
ในปี 2562 ที่ร้อยละ 6
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ วาณิ ช ธนกิ จ โดยให้ บ ริ ก าร
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น การจั ด จำ � หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
รับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วย
บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญ อี ก ทั้ ง
มี ค วามรู้ ใ นด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ในการให้
บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545
และยังได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการ
จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้บริการ
ในการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น การควบรวมกิจการและ
การเข้ า ครอบงำ � กิ จ การ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งทางการเงิ น
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท การประเมิน
มูลค่ากิจการ และการเข้าทำ�รายการประเภทต่างๆ ของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำ�นักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบี ย น การได้ ม าและจำ � หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
จดทะเบี ย น หรื อ การเข้ า ทำ � รายการเกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน เป็นต้น
การเป็ น ที่ ป รึก ษาทางการเงิน ของบริษัท ฯ ในรอบปี
ที่ ผ่า นมานั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
ในการเสนอขายหุ้ น ต่ อ ประชาชนทั่ ว ไปเป็ น ครั้ ง แรกแก่
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์เฟล็กซ์
จำ�กัด (มหาชน)
สำ � หรั บ การจั ด จำ � หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ นั้ น บริ ษั ท ฯ
ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารการเป็ น ผู้ จั ด จำ � หน่ า ยและรั บ ประกั น การจำ � หน่ า ย
หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น ซึ่ ง ในปี 2562
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มจั ด จำ � หน่ า ยหุ้ น สามั ญ ที่ เ สนอขายต่ อ
ประชาชนทั่ ว ไปเป็ น ครั้ ง แรก (IPO) จำ � นวน 13 หลั ก ทรั พ ย์
โดยบริ ษั ท ฯ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด การการจั ด จำ � หน่ า ยและ
รั บ ประกั น การจำ � หน่ า ยหุ้ น สามั ญ จำ � นวน 3 บริ ษั ท และเป็ น
ผู้ร่วมจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหุ้นสามัญจำ�นวน 10
บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการ
จำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหุ้น
สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
- บมจ. แอพพลิแคด
- บมจ. สตาร์เฟล็กซ์
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ผู้ร่วมจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหุ้นสามัญที่
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
- บมจ. วีรันดา รีสอร์ท
- บมจ. วี. แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์
- บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
- บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. อินฟราเซท
- บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้
- บมจ. เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น
- บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์
- บมจ. คอปเปอร์ไวร์ด
บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงิน และการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์
การให้บริการดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายหลั ก ทรั พ ย์ โดยสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย

(IP O )

38

33
21

2558

16

23

2559

23
10

2560

19

2561

30
13

2562

ธุรกิจอื่น
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อ
ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ของบริ ษั ท ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (Thailand Futures
Exchange “TFEX”) และบริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จำ�กัด (Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ
ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้
เปิดบริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Futures
ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ
Single Stock Futures โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถ
รองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้
ให้แก่บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุนกำ�ลัง
ให้ความสนใจ ทำ�ให้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาด
TFEX เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Futures
แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้า
เดิ ม ที่ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้
จะมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการลงทุ น ระดั บ หนึ่ ง สำ � หรั บ ลู ก ค้ า
รายใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทั้ ง การลงทุ น ใน
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ
ให้ เ ข้ า ใจถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ผลตอบแทนและความเสี่ ย ง
ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสาร
อนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

ธุรกิจลงทุน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ
เพื่อรับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุน
ในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการ
กำ � หนดอย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การค้ า
ทั้ ง ในระยะสั้ น และลงทุ น ในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรวงเงิ น กำ � หนดแนวทางหลั ก เกณฑ์
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ล ะ น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น ที่ ชั ด เ จ น

สอดคล้ อ งกั บ การกำ � กั บ ดู แ ลตามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกำ�ไร
จากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เงิ น ปั น ผล และดอกเบี้ ย รั บ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ กำ � หนดกลยุ ท ธ์
หรือนโยบายการลงทุนของบริษทั ฯ ทัง้ ประเภทระยะสัน้ และระยะยาว
โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การลงทุนที่เหมาะสม จำ�กัดจำ�นวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและ
รายงานสถานะการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ธุรกิจใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants
(DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะการเสนอขาย
ผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งในปี
2562 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดจำ�นวน 265 รุ่น
โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (Credit Rating) ในระดับ BBB+
จากบริษทั Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
DW เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ นช่วงหลายปีทผี่ า่ นมานี้ นักลงทุน
ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และให้ความสนใจกันมากขึ้น ในการพัฒนา
ธุ ร กิ จ DW ให้ เ จริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ใ ห้
ความสำ�คัญกับการให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก เพื่อให้
นักลงทุนเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามซับซ้อน และรับรูถ้ งึ ความเสีย่ ง
และผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW โดยบริษัทฯ ได้จัดสรร
ให้ มี ช่ อ งทางการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ DW หลายช่ อ งทาง เช่ น
เว็บไซต์ (http://www.dwarrant24.com) Line Official
Account(Line ID: @dw24) และ Facebook
(https://www.facebook.com/Dwarrant24) และเพื่อเป็น
การช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ จั ด ทำ � บทวิ เ คราะห์
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบการให้บริการออกแบบ
การลงทุน (Wealth advice) ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะการรั บ บริ ห าร
จัดการสินทรัพย์ (“Portfolio Management”) แก่ลูกค้าใน
วงกว้ า งโดยมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ งการบริ ก ารทางการเงิ น และ
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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ตลาดทุ น ได้ ง่ า ยและหลากหลายยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง มี โ อกาสได้ รั บ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและ
ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองมากขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความ
สำ�คัญกับการวางระบบเพือ่ 1) การสำ�รวจและทำ�ความเข้าใจผูล้ งทุน
2) การกำ�หนดโครงสร้างการลงทุน 3) การลงทุนตามแผนการ
จัดสรรการลงทุน 4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ
5) การรายงานรวมการลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการซื้อขายกองทุนรวมที่
อำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียว
แบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำ�รายการซือ้ ขาย และสับเปลีย่ น
กองทุ น รวมได้ ทุ ก ประเภท จากทุ ก บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุนรวม (บลจ.) ทีบ่ ริษทั ฯ เป็นตัวแทนฯ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม
พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนำ�เสนอสรุปรายการลงทุน
ทั้งหมดในรายงานฉบับเดียว ซึ่งทำ�ให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็น
เรื่องง่ายสำ�หรับลูกค้า
บริ ษั ท ฯ มี บ ริ ก ารเปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น 2
ประเภท คือ
• บัญชีประเภท Omnibus
เป็นบริการทีล่ กู ค้าสามารถทำ�รายการซือ้ ขาย สับเปลีย่ น
กองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เป็นตัวแทน ภายใต้บัญชี
เพียงบัญชีเดียว โดยทำ�รายการผ่านช่องทางโทรศัพท์
หรือลงนามในแบบฟอร์มการทำ�รายการนอกจากนี้
ยังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำ�เดือน
จากทุ ก บลจ. ไว้ ใ นรายงานฉบั บ เดี ย ว จึ ง สะดวก
ในการตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการเงินลงทุน
• บัญชีประเภท Selling Agent
เป็นบริการสำ�หรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
ที่เสนอขายครั้งแรกครั้งเดียว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการ Trading Plus ซึ่งเป็น
บริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนสำ�หรับลูกค้าที่ซื้อขายหลัก
ทรัพย์ โดยการนำ�เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้าลงทุนใน
กองทุนรวมตลาดเงินโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์
จะทำ�การขายกองทุนเพื่อมาชำ�ระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ
เช่นกัน ซึง่ กองทุนทีบ่ ริษทั ฯ เลือกมีระดับความเสีย่ งต่�ำ และมีโอกาส
ได้รับผลตอบที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จำ�นวน 20 แห่ง โดยบริษัทฯ
ยังคงมีแผนที่จะเพิ่มจำ�นวน บลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
กองทุ น รวมและมี แ ผนงานพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารด้ า น
กองทุ น รวมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อั น จะตอบสนองความต้ อ งการ
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2553 และเริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน 2553
เป็นต้นมา
บริ ษั ท ฯ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญา (Principal)
กั บ ผู้ ยื ม และผู้ ใ ห้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ โดยจั ด ให้ ลู ก ค้ า ผู้ มี ค วาม
ประสงค์ จ ะยื ม หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ สามารถ
ดำ � เนิ น การตามความประสงค์ การทำ � ธุ ร กรรมนี้ ส่ ง เสริ ม ให้
นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความ
ผันผวน และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและ
เพิ่ ม ผลตอบแทนให้ กั บ นั ก ลงทุ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายตราสาร
อนุพันธ์ ธุรกิจใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ให้บริการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ เพือ่ ให้ลกู ค้ามีชอ่ งทางในการเข้า
ใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของ
ธุรกรรมมีดังนี้
• บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำ�การ
ขายชอร์ต โดยบริษัทฯ ให้ขายชอร์ตได้สำ�หรับหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
ดัชนี SET100 , ETF และหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของ SSF
ซึ่งบริษัทฯ มีหลักทรัพย์เพียงพอต่อความต้องการยืมของลูกค้า
ทำ�ให้ลกู ค้าไม่เสียโอกาสในการลงทุนและสามารถบริหารความเสีย่ ง
ของพอร์ตการลงทุนได้ ทั้งนี้ การขายชอร์ตสามารถทำ�ได้ทั้ง
บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์
• สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ นำ � มาให้ ยื ม
ยังคงเป็นของผู้ให้ยืม
• วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการระบบ
SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของ
บริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง
Internet ได้
• วันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดให้บริการโปรแกรม
HERO โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและ
คืนหลักทรัพย์ได้ดว้ ยตนเองผ่านเครือ่ ง PC ได้สะดวกและรวดเร็วขึน้

ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ ด้ ว ยโปรแกรมการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดั บ สากลสามารถซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ได้ ก ว่ า 34
ตลาดทุนทัว่ โลก โดยระบบซือ้ ขายอำ�นวยความสะดวกให้นกั ลงทุน

สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้
การเปิ ด บั ญ ชี ค รั้ ง เดี ย ว ทั้ ง ยั ง รองรั บ การชำ � ระราคาได้ ห ลาย
สกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชี
เงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit
Account)ลู ก ค้ า สามารถย้ า ยเงิ น ลงทุ น จากตลาดอื่ น ไปสู่
ตลาดที่ มี แ นวโน้ ม ที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนที่ สู ง กว่ า ได้ ต ลอดเวลา
ด้านการชำ�ระราคาระหว่างประเทศ บริษทั ฯ ได้ท�ำ ธุรกรรมดังกล่าว
ผ่ า นตั ว แทนต่ า งประเทศที่ มี ค วามมั่ น คงและเชี่ ย วชาญในด้ า น
การชำ�ระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ
นั ก ลงทุ น ในประสิ ท ธิ ภ าพการชำ � ระราคา และความปลอดภั ย
ในการลงทุนต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ ให้บริการ
มีดังนี้
• ทวีปเอเชีย
- ฮ่องกง			
- สิงคโปร์			
- ญี่ปุ่น			

- กัมพูชา
- ลาว
- เวียดนาม

• ทวีปยุโรป
- เนเธอร์แลนด์		
- โปรตุเกส		
- เยอรมนี			
- สวิตเซอร์แลนด์		
- ออสเตรีย		
- เบลเยียม		
- ฝรั่งเศส			
- สหราชอาณาจักร
• ทวีปอเมริกาเหนือ
- สหรัฐอเมริกา
• ทวีปออสเตรเลีย

- อิตาลี
- ฟินแลนด์
- นอร์เวย์
- เดนมาร์ก
- สวีเดน
- สเปน
- โปแลนด์

ธุรกิจตราสารหนี้
บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(Thai Bond Market Association: Thai BMA)
และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ในการให้บริการเป็นตัวแทน
และซื้ อ ขายตราสารหนี้ ให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ลงทุ น ในการซื้ อ ขาย
ตราสารหนี้โดยบริษัทฯ ได้ ให้บริการการเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
ตราสารหนีแ้ ละหุน้ กู้ให้แก่นกั ลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซือ้ ขาย
ตราสารหนี้ ใ นตลาดรอง ซึ่ ง การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตราสารหนี้ นี้
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ภายใต้ แ นวคิ ด
การให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service)
ทางเลือกในการลงทุนทีส่ ร้างรายได้คงทีผ่ า่ นตราสารหนี้
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว เพื่ อ ช่ ว ย
วางแผนการเงิ น ให้ ส อดคลองกั บ ความต้ อ งการการลงทุ น ใน
ตราสารหนี้กับบล. ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มโอกาสใน
การรับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น สำ�หรับผู้ที่มีความสามารถใน
การรับความเสี่ยงได้มากขึ้น
ทางเลือกด้านระยะเวลาการลงทุน โดยเลือกลงทุน
ระยะสั้นผ่านหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 270 วัน หรือ
ลงทุนในหุ้นกู้ระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กระจายความเสี่ยง
พอร์ ต การลงทุ น หรื อ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กการลงทุ น ในกรณี
สินทรัพย์อื่นมีความผันผวน ซื้อขายได้สะดวก และรวดเร็ว
ตลาดแรก (Primary Market) หมายถึง การที่ผู้ออก
ตราสารได้ออกและเสนอขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
เพื่อระดมเงิน โดยเป็นตราสารใหม่ ที่จำ�หน่ายแก่ผู้ลงทุนครั้งแรก
ตลาดรอง (Secondary Market) หมายถึง การซือ้ ขาย
ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาด
แรกมาแล้ ว ตลาดรองที่ ผู้ล งทุ นสามารถซื้ อขายตราสารทาง
การเงินได้อย่างคล่องตัว ย่อมทำ�ให้ตราสารทางการเงินประเภท
นั้นๆ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

- ออสเตรเลีย
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ปัจจัยความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์
รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากรายได้คา่ นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน
และตลาดทุนปริมาณการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจหลักทรัพย์จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำ�ให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ผันผวนตามไปด้วย เช่น เมื่อกำ�หนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง จะส่งผลให้รายได้
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงด้วย แต่หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้นเช่นกัน
บริษัทฯ มีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงนี้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้
Value at risk: VAR ในการประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากมูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ หรือการทำ� Stress
Test เพื่อประเมินความเสียหายในกรณีที่สภาวะตลาดมีความผันผวน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น
กำ�หนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม ระดับผลของการขาดทุน (Stop Loss Limit) เป็นต้น และมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
นอกจากนี้ ยังมีแผนในการลดการพึ่งพิงรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย โดยการเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของ
บริษัทฯ แทน

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี การแข่ ง ขั น กั น อย่ า งรุ น แรง เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มี จำ � นวน
ผู้ประกอบการค่อนข้างสูง อีกทั้ง การเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำ�ให้การแข่งขันทางด้านราคาถูกนำ�มาใช้เป็นกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการปรับแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างทันท่วงที และได้เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของบุคลากรอยู่เสมอๆ รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ล้ำ�สมัยและมีความปลอดภัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
เนือ่ งจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะมีความเสีย่ งสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของลักษณะสินค้า
บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้กำ�หนดการวางเงินประกัน
(Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคำ�สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียก
หลักประกันเพิม่ หรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday Force ณ เวลา 12.30 น. ของทุกวันทำ�การ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของธุรกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขัน้ ตอนการกำ�กับดูแลความเสีย่ งตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ทางบริษทั ฯ
ยังกำ�หนดให้ลูกค้าที่ต้องการทำ�ธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเริ่ม
ทำ�ธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธุรกรรม และบริษัทฯ ยังได้กำ�หนดการบริหารความเสี่ยงภายใน
(Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย

4) ความเสี่ยงจากการที่ดำ�เนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำ�หนดที่เข้มงวด
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ทางด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลและควบคุ ม โดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ เช่น สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน เช่น ต้นทุนในการดำ�เนินการที่เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากการกำ�หนด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำ�กับดูแลธุรกิจ
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หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำ�กับดูแลนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด
ในการดำ�เนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะนำ�การลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดำ�เนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดำ�เนินการอื่นตามที่กฎหมาย
กำ�หนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่กำ�ชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทำ�หน้าที่ในการกำ�กับ
ดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่กำ�กับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกำ�หนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎเกณฑ์ ให้
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

5) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับธุรกิจในยุคดิจิทัล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศถื อ เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งการรองรั บ ปริ ม าณของการทำ � ธุ ร กรรมที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ความพร้อมใช้ของระบบงานและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารเทศ
เป็นต้น ซึ่งหากขัดข้องหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำ�เนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน และให้ความสำ�คัญในเรื่อง
การกำ�กับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ในเรือ่ งการรักษาความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และ
ความพร้อมใช้ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำ�เนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
รักษาความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของระบบโดยรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใน
การให้บริการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เพิ่มระบบวิเคราะห์และตรวจจับหรือป้องกันผู้บุกรุกในเครือข่าย รวมถึงระบบที่สามารถทำ�งานทดแทน
ในด้านต่างๆ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบงานสำ�คัญ ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลาโดยนอกจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่สำ�นักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง (Disaster Recovery
Center) ซึ่งจะสามารถทำ�งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ ได้ทันทีในกรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเกิดขัดข้อง รวมทั้ง
กำ�หนดให้มีการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
บริษทั ฯ ยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ งภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด สำ�หรับนโยบายการกำ�กับดูแลและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด โดยมีกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานตรวจสอบที่เป็นอิสระอย่างต่อเนื่อง
สำ � หรั บ สาขาในต่ า งจั ง หวั ด บริ ษั ท ฯ ได้ ติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเช่ า ใช้ ว งจรสื่ อ สารความเร็ ว สู ง แบบ MPLS
เพื่อใช้เป็นสายส่งข้อมูลหลักในการติดต่อสื่อสารกับสำ�นักงานใหญ่ พร้อมกับให้มีวงจรสื่อสารสำ�รอง ในกรณีที่วงจรสื่อสารหลัก
เกิดขัดข้อง ทำ�ให้ความเสีย่ งในเรือ่ งการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำ�นักงานใหญ่กบั สาขาลดลง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
สำ�รองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีกด้วย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำ�คัญในการลงทุนพัฒนาการให้บริการ
ที่รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆ และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

6) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำ�ระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ
บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำ�ระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
พร้อมกันนี้ ได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารดำ � เนิ น การพิ จ ารณาทบทวนวงเงิ น ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ฐานะการเงิ น ของลู ก ค้ า กรณี ลู ก ค้ า
มีการผิดนัดชำ�ระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ ใน
บัญชี ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชำ�ระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำ�หนด
ให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสำ�หรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ในบัญชีเงินสดไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขาย
หลักทรัพย์
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกำ�หนดรายชื่อหลักทรัพย์ และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น
(Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์อย่างสม่ำ�เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ใน
บัญชีมาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ำ�กว่าอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะดำ�เนินการเรียกหลักประกันเพิ่ม
หรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 2,551.39 ล้านบาท
โดยมีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำ�นวน 6.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.24
ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำ�รองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจำ�นวน ปัจจุบันบริษัทฯ
อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำ�ระหนี้ และดำ�เนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อ
คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถชำ�ระหนี้ดังกล่าวได้

7) ความเสี่ยงจากการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์
แม้ว่าการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการรักษา
และขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจำ�หน่ายไม่สามารถจำ�หน่ายหลักทรัพย์
ได้หมดตามทีร่ บั ประกันไว้ บริษทั ฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ทเี่ หลือจากการจำ�หน่ายเข้าไว้ในบัญชีการลงทุนของบริษทั ฯ อันอาจทำ�ให้บริษทั ฯ
ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลงต่ำ�กว่าราคาที่รับประกัน
การจำ�หน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
การกำ�หนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น
เพือ่ รองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะทำ�การวิเคราะห์ถงึ ราคาทีเ่ หมาะสมของหลักทรัพย์ทจี่ ะจำ�หน่าย ตรวจสอบข้อมูล
และความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่จะจำ�หน่าย และ
สภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจำ�หน่าย ทำ�ให้การดำ�เนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหา
อันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำ�รงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำ�หนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด

8) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
8.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เนื่องจากราคาของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคา
ทฤษฎีที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ใช้เงินลงทุนต่ำ�แต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับทีผ่ ลู้ งทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจำ�กัดเท่ากับจำ�นวนเงินทีผ่ ลู้ งทุนใช้ในการซือ้ ใบสำ�คัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่ามีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทำ�ความเข้าใจก่อนทำ�การลงทุน
ในใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประกอบด้วย
 อุปสงค์และอุปทานของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
•

ราคาใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความต้องการในการ
ซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

 ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)
•
•
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เมือ่ ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิงปรับตัวเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิม่ ขึน้
ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง
เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง
ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

 ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)
•

เมือ่ ราคาใช้สทิ ธิปรับตัวสูงขึน้ จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะทีร่ าคา Put Warrant ปรับตัวเพิม่ ขึน้

•

เมือ่ ราคาใช้สทิ ธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีร่ าคา Put Warrant ปรับตัวลดลง

 ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)
•
•

เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant และ Put
Warrant อาจจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย
เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ Put
Warrant อาจจะปรับตัวลดลงด้วย

 อายุคงเหลือของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)
•

เมื่ออายุคงเหลือของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับตัว
ลดลงตามไปด้วย

 อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)
•
•

เมือ่ อัตราดอกเบีย้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีร่ าคา Put Warrant จะปรับตัวลดลง
เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

 อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)
•
•

เมือ่ อัตราเงินปันผลปรับเพิม่ ขึน้ ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะทีร่ าคา Put Warrant อาจจะปรับตัวเพิม่ ขึน้
เมือ่ อัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีร่ าคา Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลง

 ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์แต่ละรุน่ ทีท่ �ำ การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสีย่ งในเรือ่ งของสภาพคล่องได้
เนื่องจากจำ�นวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ทำ�การซื้อขายในตลาดฯ นอกจากนี้
สภาพคล่องของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของหลักทรัพย์อา้ งอิงปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะทำ�หน้าในการส่งคำ�สั่งเสนอซื้อและเสนอขายเพื่อควบคุม
ราคา และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนดว่าด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำ�การซื้อขายใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อกำ�หนดสิทธิโดยละเอียด
ก่อนตัดสินใจลงทุน
8.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
 การที่บริษัทที่เป็นผูอ้ อกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทฯอาจจะทำ�การปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย
สำ�หรับใบสำ�คัญสิทธิอนุพันธ์ที่สินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น โดยคำ�นวณจากสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิ ในกรณีที่บริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่
1. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อา้ งอิง
2. การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง
3. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง
4. การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง
 การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคำ�นวณดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง
หลักทรัพย์อา้ งอิงใดทีถ่ กู ระงับหรือหยุดการซือ้ ขาย โดยการประกาศขึน้ เครือ่ งหมาย Suspension (SP) หรือ Halt (H)
จะทำ�ส่งผลให้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซื้อขายไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สามารถ
ทำ�การซื้อขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณีที่สินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
ที่มีการหยุดการคำ�นวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน
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 การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำ�หนดอายุ
ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทำ�การเลื่อนวันครบกำ�หนดอายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น
ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะทำ�ให้ราคาใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
 การชำ�ระบัญชีของบริษัทอ้างอิง
ในกรณีทท่ี ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั อ้างอิงมีมติให้เลิกบริษทั อ้างอิง หรือแต่งตัง้ ผูช้ �ำ ระบัญชี หรือศาลมีค�ำ สัง่ ถึงทีส่ ดุ
ให้เลิกบริษทั อ้างอิง หรือให้พทิ กั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ประเภทสิทธิในการซือ้ (Call warrant) ทีย่ งั
ไม่ได้ใช้สทิ ธิทงั้ หมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนำ�ไปใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ได้อกี โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ที่ศาลกำ�หนดหรือมีคำ�สั่ง แล้วแต่กรณี โดยการ
ยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทำ�ให้มูลค่าของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทสิ ท ธิ ใ นการขาย (Put warrant) ให้ ผู้อ อกใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ ฯ ประกาศแจ้ ง ราคายุ ติ ธ รรมของ
หลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ให้ ผู้ถื อ ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ ฯ ทราบภายในห้ า สิ บ (50) วั น หลั ง จากวั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ของบริ ษั ท อ้ า งอิ ง มี ม ติ ใ ห้ เ ลิ ก บริ ษั ท อ้ า งอิ ง หรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ ชำ � ระบั ญ ชี หรื อ ศาลมี คำ � สั่ ง ที่ ถึ ง ที่ สุ ด ให้ เ ลิ ก บริ ษั ท อ้ า งอิ ง
หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำ�โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ใน
บัญชีที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำ�ขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่
ผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ชำ�ระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผถู้ อื ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ โดยชำ�ระเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ อื
ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ ฯ หรื อ เป็ น เช็ ค ระบุ ชื่ อ ขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ยให้ ผู้ถื อ ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ ฯ
ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำ�การนับจาก
วันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ทำ�การปรับตัวคูณดัชนี
และ/หรื อ ราคาใช้ สิ ท ธิ เว้ น แต่ ผู้อ อกใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ เห็ น แล้ ว ว่ า มี เ หตุ อั น ควรซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ บริษทั ฯจะทําการพิจารณาหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือ
ราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการกำ�หนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผล
บังคับใช้โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำ�ระราคาและส่งมอบ
เหตุการณ์ขัดข้องในการชําระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทำ�ให้ผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
ไม่สามารถชำ�ระราคาให้ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอนื่ ใดทีม่ ผี ลทำ�ให้ไม่สามารถซือ้ ขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ
หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
 มีข้อกำ�หนดตามกฎหมาย หรือคำ�สั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนทำ�ให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้
8.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของบริษัทฯ (Credit Risk)
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของ
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำ�ประกัน
การชำ�ระหนี้ หากผูอ้ อกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์หรือผูค้ �้ำ ประกันการชำ�ระหนีไ้ ม่สามารถชำ�ระหนี้ หรือผิดนัดชำ�ระหนีต้ ามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้คำ้�ประกัน
การชำ�ระหนี้ โดยไม่ค�ำ นึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนีอา้ งอิง และผูล้ งทุนมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั เงินคืน ไม่วา่ จะเป็น
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เงินเต็มจำ�นวนหรือบางส่วนของจำ�นวนหนี้ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข
ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดทำ�ดัชนีหลักทรัพย์
นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัตขิ องผูอ้ อก พร้อมทัง้ ศึกษาปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานของผูอ้ อก
ฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+ (ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562)
ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีผ้ ลู้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผูอ้ อกเพิม่ เติมได้จากแบบ 69-dw-full/short แบบ 56-1 ร่างข้อกำ�หนดสิทธิ
รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อกำ�หนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

9) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เนือ่ งจากธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ลกู ค้าจะนำ�ไปใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งและหาผลตอบแทน
ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�ธุรกรรมของลูกค้า โดยกำ�หนดให้
ลูกค้าผูย้ มื จะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยว่าเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ กำ�หนด จะต้องดำ�รงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่นอ้ ยกว่า
ระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมลดลงต่ำ�กว่าหลักประกันที่กำ�หนด บริษัทฯ
มีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมนำ�เงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้

10) ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านผู้แนะนำ�
การลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึง่ ถือว่าเป็นวิชาชีพทีใ่ ช้ความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะด้านและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำ�เนินงาน และผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายใน
การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำ�งานทดแทนกันได้ในกรณีที่มี
การโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาด
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลทีด่ จี ากคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีใ่ ห้ความใส่ใจในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำ�งาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ขีดความสามารถในการทำ�งานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

11) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยพยายามขยายฐานลูกค้าบุคคลทั่วไป และลูกค้าสถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศให้มีจำ�นวนมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบการส่งคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ
และอำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมีจ�ำ นวนลูกค้าน้อยรายจนเกินไป

12) ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25
บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วของ
บริษัทฯ จึงเป็นผู้ที่มีอำ�นาจในการบริหารจัดการ และสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเรื่องที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความ
เสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
มีกรรมการอิสระซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จำ�นวน 9 ท่าน และมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้ค�ำ แนะนำ�การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

13) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ตามที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ มาเป็นการให้บริการนักลงทุนด้วยระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ Finansia HERO นั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เทคโนโลยี
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ
อาจมีความเสี่ยงในการนำ�เสนอระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ล้าสมัยให้กับนักลงทุน
ซึ่งจะทำ�ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของบริการของบริษัทฯ ลดลง และทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถของในการแข่งขันใน
ระยะยาวได้
อย่างไรก็ดี ในส่วนของความเสี่ยงจากการล้าสมัย จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยมาก เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะตัดสินใจ
เข้าร่วมการพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำ�การศึกษา และเปรียบเทียบกับระบบซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในตลาดแล้ว ปรากฎว่า เทคโนโลยีจากพันธมิตรอย่างบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ของประเทศ
เกาหลีมีความล้ำ�หน้าอย่างมาก อีกทั้งการร่วมมือกันพัฒนาดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังเป็น
การศึกษาถึงพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อนำ�มาพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวขี้นมาด้วย โดยใช้หลักคิดที่ว่า
Customer Centric กอรปกับบริษัทฯ ก็ได้มีการป้องกันโดยบริษัทฯ จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มพฤติกรรมการลงทุน
ของนักลงทุน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมีการนำ�เสนอสู่ตลาด ซึ่งจะสามารถนำ�มาเสนอและตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุนได้ โดยแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากนักลงทุน พันธมิตร ข่าวสารบนโลก Cyber ต่างๆ งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีในระดับโลก ฯลฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยนักพัฒนาโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญที่เคยไปประจำ�อยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ที่ประเทศเกาหลี จำ�นวน 5-6 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่างๆ
เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำ�หนดการออกแบบ features ต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกเครื่องมือการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้
ต่อนักลงทุน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการปรับตัวเปิดรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา
ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยของพนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายอีบิซิเนสเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 25-26 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ตอบรับเทคโนโลยีใหม่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฎิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อกำ�กับดูแลงบการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ
และทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2562 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของ ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งส าคัญในการตรวจสอบคือ เรื่อ งต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ า พเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 914 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 71 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่ างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและ
ปริมาณของรายการและจานวนลูกค้ามีจานวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการ
บันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเ ทศเป็นหลัก
ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า จากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้อง
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคานวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การคานวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญที่ท า
ผ่านใบสาคัญทั่วไป
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้ง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของ
ลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ ที่ใช้ค ้าประกัน ทั้งนี้ในการท าธุรกรรมซื้อขาย
หลักทรัพย์และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วาง
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการทาธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความสาคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จานวนมากรายและมียอด
คงค้างเป็นจานวนเงินที่เป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า มีจ านวน 2,559 ล้านบาท คิดเป็น อัตราร้อยละ 60 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึง ให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย
•

ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับ สถานะคงค้างของลูกหนี้ การค านวณ
มูลค่าหลักประกัน การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมิน
วิธีการพิจารณาและคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษั ทฯกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกากับและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคานวณมูลค่า
หลักประกันและการปรับมูลค่ายุติธรรมหลักประกัน

•

ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่
นามาใช้ในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชาระเงินภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดชั้นและการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อ มูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อ เนื ่อ ง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่
ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริห ารมีความตั้ง ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือ ไม่สามารถด าเนิ นงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือ่
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อ มูลที่ขัดต่อ ข้อ เท็จจริง อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ง เป็นผลมาจากการทุจริต จะสูง กว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษั ทต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
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เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่า วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอรับคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

6, 29.3

101,512,582

376,612,496

76,595,803

354,046,723

7

142,228,011

688,722,575

142,228,011

688,722,575

8

2,558,517,795

2,220,757,080

2,558,517,795

2,220,757,080

9

-

-

-

-

10

781,523,326

820,769,503

781,523,326

820,769,503

275,307

1,248,294

275,307

1,248,294

11

116,410,684

119,060,796

113,162,491

113,162,491

12

69,723,616

74,105,487

69,723,616

74,105,487

13

246,462,968

260,339,270

246,462,968

260,339,270

14.1

59,625,254

25,292,812

61,446,067

27,886,746

6,866,942

6,598,703

5,404,472

4,820,669

6,598,703

-

4,820,669

-

187,207,164

160,812,548

191,319,597

163,778,487

4,276,952,352

4,754,319,564

4,251,480,122

4,729,637,325

16

50,000,000

-

50,000,000

-

17

662,572,829

423,883,317

662,572,829

423,883,317

18

940,532,459

1,495,294,583

940,532,459

1,495,294,583

9

19,371,381

4,772,145

19,371,381

4,772,145

19

64,492,736

55,463,100

62,648,911

54,834,762

20

1,438,802

1,438,802

1,438,802

8,838,802

21

189,295,347

242,311,018

186,755,139

234,676,411

1,927,703,554

2,223,162,965

1,923,319,521

2,222,300,020

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.60 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
สำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
กำไรสะสม
22
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

930,244,840

930,244,840

930,244,840

930,244,840

620,892,885

620,892,885

620,892,885

620,892,885

322,946

322,946

322,946

322,946

(251,580)

(251,580)

-

-

78,640,769

78,640,769

78,640,769

78,640,769

725,419,484

901,949,260

698,059,161

877,235,865

(6,772,407)

(1,417,318)

-

-

2,348,496,937

2,530,381,802

2,328,160,601

2,507,337,305

751,861

774,797

-

-

2,349,248,798

2,531,156,599

2,328,160,601

2,507,337,305

4,276,952,352

4,754,319,564

4,251,480,122

4,729,637,325

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

นำยช่วงชัย นะวงศ์
กรรมกำรผู้อำนวยกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

นำงพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมกำร

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้

23, 29.2

914,154,999

1,049,505,108

914,154,999

1,049,505,108

24

81,389,301

94,195,367

81,389,301

94,195,367

55,245,854

67,677,923

55,245,854

67,677,923

25

198,578,095

226,280,431

198,314,435

226,217,315

11.2

4,043,752

2,832,737

-

-

-

8,797,834

-

-

41,903,026

20,203,634

45,481,564

23,803,633

1,295,315,027

1,469,493,034

1,294,586,153

1,461,399,346

796,367,244

874,700,850

756,261,308

841,148,211

218,920,476

172,554,025

218,865,476

172,494,025

28,167,826

31,537,137

28,167,826

31,537,137

(49,450)

(96,000)

(49,450)

(96,000)

421,995,087

414,617,796

464,868,053

455,199,883

รวมค่ำใช้จ่ำย

1,465,401,183

1,493,313,808

1,468,113,213

1,500,283,256

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

(170,086,156)

(23,820,774)

(173,527,060)

(38,883,910)

32,002,984

133,647

32,694,222

3,094,068

(138,083,172)

(23,687,127)

(140,832,838)

(35,789,842)

(5,355,089)

(479,011)

-

-

(5,355,089)

(479,011)

-

-

(3,586,073)

(5,254,228)

(3,460,399)

(4,778,548)

(3,586,073)

(5,254,228)

(3,460,399)

(4,778,548)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(8,941,162)

(5,733,239)

(3,460,399)

(4,778,548)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(147,024,334)

(29,420,366)

(144,293,237)

(40,568,390)

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

29.2

รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำน

26

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

29.2

ค่ำใช้จำ่ ยอื่น

14.2

ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
- สุทธิจำกภำษีเงินได้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

(138,064,953)

(23,797,934)

(18,219)

110,807

(138,083,172)

(23,687,127)

(147,001,398)

(29,513,317)

(22,936)

92,951

(147,024,334)

(29,420,366)

(0.24)

(0.04)

(140,832,838)

(35,789,842)

(144,293,237)

(40,568,390)

(0.24)

(0.06)

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้ นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

27

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

(170,086,156)

(23,820,774)

(173,527,060)

(38,883,910)

63,415,901

60,247,624

63,415,901

60,247,624

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(49,450)

(96,000)

(49,450)

(96,000)

(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

31,193

215,942

31,193

215,942

(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ

(11,641,056)

23,256,367

(11,641,056)

23,256,367

(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ์

12,414,620

(10,605,531)

12,414,620

(10,605,531)

(กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

-

(8,797,834)

-

-

ส่วนแบ่ง (กำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(4,043,752)

(2,832,737)

-

-

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

16,633,045

(3,096,790)

15,574,651

607,124

รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

(81,562,858)

(74,775,849)

(81,299,198)

(74,712,732)

รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์

(55,245,854)

(67,677,923)

(55,245,854)

(67,677,923)

ต้นทุนทำงกำรเงิน

28,167,826

31,516,820

28,167,826

31,516,820

ดอกเบี้ยตัดจำหน่ำยสำหรับสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

-

20,317

-

20,317

ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนต่ำมูลค่ำตั๋วแลกเงิน

-

1,143,113

-

1,143,113

(201,966,541)

(75,303,255)

(202,158,427)

(74,968,789)

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

534,978,190

(517,836,210)

534,978,190

(517,836,210)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

(338,512,809)

1,702,836,465

(338,512,809)

1,702,836,465

50,887,233

129,516,999

50,887,233

129,516,999

972,987

(981,736)

972,987

(981,736)

(20,008,443)

13,337,813

(21,154,938)

14,240,488

เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

238,689,512

(485,846,666)

238,689,512

(485,846,666)

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

(554,762,124)

(78,401,607)

(554,762,124)

(78,401,607)

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

13,700,990

(93,329,374)

13,700,990

(93,329,374)

ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนจ่ำย

(12,086,000)

(9,121,400)

(12,086,000)

(9,121,400)

เจ้ำหนี้อื่น

-

(361)

(7,400,000)

7,399,639

หนี้สินอื่น

(10,926,097)

(55,387,238)

(5,831,698)

(62,228,592)

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรดำเนินงำน

(299,033,102)

529,483,430

(302,677,084)

531,279,217

เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล

131,224,086

152,947,804

130,960,426

152,884,687

เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย

(28,485,989)

(31,406,494)

(28,485,989)

(31,406,494)

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้

(6,961,108)

(11,276,933)

(5,404,472)

(9,515,980)

(203,256,113)

639,747,807

(205,607,119)

643,241,430

รำยกำรปรับกระทบยอดกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

040

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

-

117,640,655

-

117,640,655

90,256

565,533

90,256

565,533

183

-

183

-

เงินสดจ่ำยซื้ออุปกรณ์

(21,096,792)

(25,844,658)

(21,096,792)

(25,844,658)

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

(65,953,981)

(100,465,905)

(65,953,981)

(100,465,905)

(86,960,334)

(8,104,375)

(86,960,334)

(8,104,375)

50,000,000

(200,000,000)

50,000,000

(200,000,000)

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกตรำสำรหนี้ที่ออก

-

(160,000,000)

-

(160,000,000)

เงินสดจ่ำยชำระหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

-

(669,865)

-

(669,865)

(34,883,467)

(34,883,900)

(34,883,467)

(34,883,900)

15,116,533

(395,553,765)

15,116,533

(395,553,765)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(275,099,914)

236,089,667

(277,450,920)

239,583,290

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี

376,612,496

140,522,829

354,046,723

114,463,433

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

101,512,582

376,612,496

76,595,803

354,046,723

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

เงินปันผลจ่ำย
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ

620,892,885

-

-

930,244,840

-

-

-

-

-

620,892,885

930,244,840

620,892,885

-

-

930,244,840

-

-

-

-

-

620,892,885

มูลค่ำหุน้

ส่วนเกิน

930,244,840

และชำระแล้ว

ทุนที่ออกจำหน่ำย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

322,946

-

-

-

-

322,946

322,946

-

-

-

-

322,946

หุน้ เป็นเกณฑ์

กำรจ่ำยโดยใช้

สำรองส่วนทุนจำก

(251,580)

-

-

-

-

(251,580)

(251,580)

-

-

-

-

(251,580)

ในบริษัทย่อย

กำรถือหุน้

เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

ส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำร

78,640,769

-

-

-

-

78,640,769

78,640,769

-

-

-

-

725,419,484

(34,883,467)

(141,646,309)

(3,581,356)

(138,064,953)

901,949,260

901,949,260

(34,883,900)

(29,034,306)

(5,236,372)

(23,797,934)

965,867,466

ยังไม่ได้จัดสรร

กำไรสะสม

78,640,769

ตำมกฎหมำย

สำรอง

จัดสรรแล้ว -

ส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ

งบกำรเงินรวม

(6,772,407)

-

(5,355,089)

(5,355,089)

-

(1,417,318)

(1,417,318)

-

(479,011)

(479,011)

-

(938,307)

- สุทธิจำกภำษีเงินได้

เงินตรำต่ำงประเทศ

งบกำรเงินที่เป็น

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

ของส่วนของเจ้ำของ

องค์ประกอบอืน่

2,348,496,937

(34,883,467)

(147,001,398)

(8,936,445)

(138,064,953)

2,530,381,802

2,530,381,802

(34,883,900)

(29,513,317)

(5,715,383)

(23,797,934)

2,594,779,019

บริษัทฯ

ของผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนที่เป็น

751,861

-

(22,936)

(4,717)

(18,219)

774,797

774,797

-

92,951

(17,856)

110,807

681,846

ของบริษัทย่อย

ไม่มีอำนำจควบคุม

ส่วนได้เสียที่

2,349,248,798

(34,883,467)

(147,024,334)

(8,941,162)

(138,083,172)

2,531,156,599

2,531,156,599

(34,883,900)

(29,420,366)

(5,733,239)

(23,687,127)

2,595,460,865

เจ้ำของ

ส่วนของ

รวม

(หน่วย: บำท)

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562

043

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

28

28

หมำยเหตุ

620,892,885

-

930,244,840

-

-

-

-

-

-

620,892,885

930,244,840

620,892,885

-

930,244,840

-

-

-

-

-

620,892,885

มูลค่ำหุ้น

ส่วนเกิน

930,244,840

และชำระแล้ว

ทุนที่ออกจำหน่ำย

322,946

-

-

-

-

322,946

322,946

-

-

-

-

322,946

หุ้นเป็นเกณฑ์

กำรจ่ำยโดยใช้

สำรองส่วนทุนจำก

กำไรสะสม

78,640,769

-

-

-

-

78,640,769

78,640,769

-

-

-

-

78,640,769

ตำมกฎหมำย

สำรอง

จัดสรรแล้ว -

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

698,059,161

(34,883,467)

(144,293,237)

(3,460,399)

(140,832,838)

877,235,865

877,235,865

(34,883,900)

(40,568,390)

(4,778,548)

(35,789,842)

952,688,155

ยังไม่ได้จัดสรร

2,328,160,601

(34,883,467)

(144,293,237)

(3,460,399)

(140,832,838)

2,507,337,305

2,507,337,305

(34,883,900)

(40,568,390)

(4,778,548)

(35,789,842)

2,582,789,595

ส่วนของเจ้ำของ

รวม

(หน่วย: บำท)

บรษิ ัทหลกั ทรพั ย์ ฟนิ นั เซยี ไซรสั จำกดั (มหำชน) และบรษิ ทั ยอ่ ย
หมำยเหตปุ ระกอบงบกำรเงนิ รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ขอ้ มลู ทวั่ ไป
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจำกัดตำมกฎหมำยไทย
และมีภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือ
หุ้ นบริ ษั ท ฯในอั ต รำร้ อ ยละ 29.29 ของทุ น ที่ อ อกและช ำระแล้ วของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ทฯมี ที่ อ ยู่ ตำมที่ จดทะเบี ยนและ
ส ำนั ก งำนใหญ่ ตั้ งอยู่ เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ ศ เศส แอท เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ชั้ น 18 และ 25 ถนนพระรำม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้
1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
2. กำรค้ำหลักทรัพย์
3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน
4. กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
6. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8. กำรจัดกำรกองทุนรวม
9. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจำนวน 27 สำขำ และ 31 สำขำ ตำมลำดับ
2. เกณฑ์ในกำรจดั ทำงบกำรเงนิ
2.1 งบกำรเงิ น นี้ จั ด ท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบั ญ ญั ติ วิ ช ำชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ได้ ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดของประกำศส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”)
ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ที่ปรึกษำกำรลงทุน

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
96.25
96.25

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริษัทฯนำงบกำรเงินของบริษัทย่อ ยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่ วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น
(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม
(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน กำไรหรื อ ขำดทุ นของบริ ษั ทร่ วมแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ย นถัวเฉลี่ ย
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ รับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
2.3 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัทฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่ เป็น กำรอธิ บำยให้ ชัด เจนเกี่ ยวกับ วิธีป ฏิบั ติ ทำงกำรบั ญ ชีและกำรให้ แนวปฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชีกั บผู้ ใช้
มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิ บัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคั ญต่อ
งบกำรเงิน ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย อย่ ำงไรก็ ต ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง ได้ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญ ชีและกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่อง รำยได้
เรื่อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริกำรโฆษณำ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์
เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉ บับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้ กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่ มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ หลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผ ลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญ ชีที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็นกำรอธิบำยให้ ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน
5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญ ญำและแผนธุร กิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรด้อ ยค่ำของเครื่อ งมือ ทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิต ที่ค ำดว่ำจะเกิดขึ้น และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบันฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯและบริ ษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่ มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 16 ใช้ แทนมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง สั ญ ญำเช่ ำ และ
กำรตีค วำมมำตรฐำนบัญ ชีที่เกี่ยวข้อ ง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17
ปัจจุบันฝ่ำยบริห ำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคญ
ั

4.1 กำรรับรู้รำยได้
(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมสำเร็จของงำนที่ทำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้งสิ้น
ที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงิน
ได้
(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง
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กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผ่ อ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินสำมเดื อ น ซึ่ งค้ ำงชำระเงินต้ นหรื อ ดอกเบี้ยตั้ งแต่
สำมเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อ นชำระรำยที่มีง วดกำรชำระเงินเกินกว่ำสำมเดือ น เว้นแต่มีห ลักฐำนที่ชัดเจนและ มีค วำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปญ
ั หำ
(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
ง)

กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ ย ถื อ เป็ น รำยได้ ต ำมเกณฑ์ ค งค้ ำ งโดยค ำนึ ง ถึ ง อั ต รำผ ลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง เงิ น ปั น ผ ลจำก
เงินลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่ มีวันครบกำหนดไม่ เกิน
3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบกำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำและไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
4.4 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯ เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บั ญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯ ได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น
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4.5 ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำร
ชำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ รวมถึงเงินที่ได้นำไปวำงเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในกำร
ทำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรชำระรำคำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลัก ทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
อันได้แก่ เงินที่นำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ชำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนชำระ เป็นต้น)
4.7 กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้นำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้น
ยืม โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุ ด ณ วัน สิ้ น วัน ท ำกำรสุ ด ท้ ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ นอกจำกนี้ บริ ษัทฯบันทึ กบัญ ชี ห ลั กทรัพ ย์ ซึ่งนำไปให้ ลูกค้ ำยืม ต่ อ เป็น “ลูกหนี้ ธุรกรรมยืมและให้ ยื ม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่นำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้
ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์
ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ
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4.8 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียกชำระ
และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่ำเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี
โอกำสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งสำรองตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง
(1) มูลหนี้ของลู กหนี้ที่ได้ ติ ดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรชำระหนี้และบริษัทฯได้ดำเนินกำร
จำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ทำสัญญำปลดหนี้ให้
(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือน
ขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
(ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำ หลักประกันของลูกหนี้ที่ เข้ำลักษณะ
ตำม (ข)
โดยบริษัทฯตัดจำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
4.9 เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่ อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจำที่มีกำหนดจ่ำยคื นเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำ หรือเงินฝำกประจำที่มีวันครบกำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี
ข้อกำหนดในกำรเบิกใช้
(ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำย
ของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่คำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
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บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุน
ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึ กรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไร
หรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.10 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงินให้กู้ยืม
วัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม
4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(ก) งบกำรเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย
(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
4.12 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้
อุปกรณ์สำนักงำน
5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี
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4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริษัทฯตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตั ดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปี
เป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดของบริษัทฯคำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์
ค่ำซื้อส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิในกำรใช้ระบบ

10 ปี
2 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำและค่ำสมำชิกตลำด
4.14 ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อ ยบันทึกภำษีเงิน ได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่ค ำดว่ำจะจ่ำยให้กั บหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรั ฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผ ล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีทเี่ กิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ
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4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่ งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึ งกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้ อนถึงจำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็น อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
4.16 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ย ที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
4.17 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำร
ประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น
4.18 ตรำสำรหนี้ที่ออก
ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ย ที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืน
เพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
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4.19 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ
4.20 ผลประโยชน์พนักงำน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อ ยรับรู้เงินเดือ น ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสั งคมเป็นค่ ำใช้จ่ำยเมื่อ เกิด
รำยกำร
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนั กงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ย วชำญอิ สระได้ ทำกำรประเมิ นภำระผู กพั นดั ง กล่ำวตำมหลั ก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
กำไรหรื อ ขำดทุ นจำกกำรเปลี่ ยนแปลงประมำณกำร ซึ่ งค ำนวณตำมหลั กคณิ ตศำสตร์ป ระกั นภั ยส ำหรั บ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม
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4.21 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญ ญำเช่ำกำรเงิน สัญ ญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ กำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของกำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
4.22 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัทฯ และ
บริษัทย่อ ย หรือ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัท ย่อ ยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือ ทำงอ้ อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อ บริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่ำงเป็นสำระสำคัญไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
4.23 ต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
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4.24 ตรำสำรอนุพันธ์
(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
บริษัทฯรับรู้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมู ลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้กำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จ มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของปี
(ข) ฟิวเจอร์ส
บริษัทฯบันทึ กภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิ นและจะรับรู้กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์
สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ /ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัทตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของปี
(ค) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้อขำยเงิน ตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมคำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซื้อและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำจะครบกำหนดของ
แต่ละสัญญำ
4.25 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัด
มูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่ส ำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสม
กับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เ กี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธ รรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพ ย์และหนี้สินในงบก ำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ
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5.

กำรใช้ดลุ ยพนิ ิจและประมำณกำรทำงบญ
ั ชีทสี่ ำคญ
ั
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้

5.1 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์แ ละหนี้สิน
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน
5.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อ ง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติ ธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ ในแบบจำลองได้มำจำก
กำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
คู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
5.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญ
ั ญำซื้อขำยลว่ งหน้ำ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้จำก
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบ
กับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยชำระคืน โดยใช้กำร
วิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน
5.4 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญ และเป็นระยะเวลำนำนหรือ เมื่อ มีข้อ บ่งชี้ของกำรด้อ ยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงิ นลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร
5.5 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้อ งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี กำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ในภำยหลัง ฝ่ำย
บริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดทีเ่ หมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.7 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อย
ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
5.8 สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน เป็นต้น
5 .9 ส ญ
ั ญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
5.10 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนนั้น
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6.

เงนิ สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิ สด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงินสด เงินฝำกระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น
ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำ
หัก: เงินฝำกในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

682,965
(581,452)
101,513

593,134
(216,522)
376,612

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
658,048
(581,452)
76,596

570,569
(216,522)
354,047

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแส เงินสด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
รำยกำรที่มิใช่เงินสด:
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
โดยยังมิได้ชำระเงิน

7.

41,876

105

41,876

ลกู หนสี้ ำนักหกั บัญชีและบรษิ ทั หลกั ทรพั ย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ
หัก: ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชีในนำมบริษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
265,028
727,708
212,009
233,762
1,047
4,555
(134,912)
(58,495)
(200,944)
(218,807)
142,228
688,723

8.

ลกู หนธี้ รุ กจิ หลกั ทรพั ยแ์ ละสัญญำซอื้ ขำยลว่ งหน้ำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ลูกหนี้ธรุ กรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธรุ กิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้อื่น
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

1,625,164
910,630
6,193
4,105
1,007
2,547,099
4,287
(207)
2,551,179

1,091,714
928,833
90,731
90,890
74,856
2,277,024
4,954
(69,358)
2,212,620

7,339
5,911
(5,911)
2,558,518

8,137
5,960
(5,960)
2,220,757

8.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ระงับกำรรับรู้รำยได้
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561 บริ ษั ท ฯมี ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญ ำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ
(รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้เป็นจำนวน 6 ล้ำนบำท และ 81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจำนวน 6 ล้ำนบำท และ 75 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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8.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำจำแนกตำมกำรจัดชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์เรื่องกำรจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภำพ
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลหนีจ้ ัดชั้นปกติ
มูลหนีจ้ ัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
มูลหนีจ้ ัดชั้นสงสัย
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

จำนวนมูลหนี้
2,558
1
6

31 ธันวำคม 2562
ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งไว้
(6)

2,565

(6)

มูลค่ำลูกหนี้สทุ ธิ
หลังหักค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
2,558
1
-

จำนวนมูลหนี้
2,216
5
75

2,559

2,296

31 ธันวำคม 2561
ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งไว้
(75)
(75)

มูลค่ำลูกหนี้สทุ ธิ
หลังหักค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
2,216
5
2,221

8.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดต้นปี
ตัดหนี้สญ
ู
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลำยปี

9.

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
75,318
75,510
(69,151)
(49)
(192)
6,118
75,318

สนิ ทรพั ยแ์ ละหนสี้ นิ ตรำสำรอนพุ ันธ์
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
จำนวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตำมสัญญำ
ตรำสำรอนพุ นั ธเ์ พอื่ คำ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ฟิวเจอร์ส(1)
สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
รวม
(1)

062

-

19,371
-

1,450,585
695,144
-

-

19,371

2,145,729

สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรชำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิ งของสัญญำประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจำนวน 17 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
จำนวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตำมสัญญำ
ตรำสำรอนพุ นั ธเ์ พอื่ คำ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ฟิวเจอร์ส(1)
รวม
(1)

-

4,772
-

1,083,365
404,295

-

4,772

1,487,660

สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรชำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้ นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้น ๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจำนวน 26 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ใบส ำคั ญ แสดงสิท ธิ อ นุ พั น ธ์ มี ก ำรชำระรำคำแบบส่ วนต่ ำงเป็ น เงิน สดระหว่ำงรำคำปิ ด ของหลั ก ทรั พ ย์ อ้ ำงอิ ง
ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีระยะเวลำครบกำหนดระยะสั้น และมีกำรชำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงิน
สดระหว่ำงอัตรำซื้อ/อัตรำขำยตำมที่ระบุในสัญญำกับอัตรำซื้อ/อัตรำขำยอ้ำงอิงกับอัตรำ ที่ประกำศโดยธนำคำร
แห่ ง ประเทศไทยในวัน ครบก ำหนดอำยุของสั ญ ญำ ดั ง นั้ น ภำระผู ก พั นที่ แท้จริ ง ภำยใต้ สั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวเท่ำกับส่วนต่ำงของอัตรำซื้อ/อัตรำขำยดังกล่ำว
9.1 กำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์

กำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์
กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ์
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
52,806
272,157
(12,415)
10,606
40,391
282,763

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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10. เงนิ ลงทุน
10.1 รำคำทุนและมูลค่ำยุติธรรม
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน/
รำคำทุน/
ทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
ทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
หลกั ทรัพยเ์ พื่อคำ้
ตรำสำรทุน
บวก (หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
เงนิ ลงทนุ ทถี่ อื จนครบกำหนด
เงินฝำกประจำ
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
เงนิ ลงทนุ ทวั่ ไป
ตรำสำรทุน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุน

788,387
(9,746)
778,641

778,641

440,114
(21,712)
418,402

1,501,289
1,096,565
(2,597,854)
-

1,251,279
2,345,890
(3,197,272)
399,897

20,190
(17,308)
2,882
781,523

19,779
(17,308)
2,471
820,770

418,402

10.2 เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)

ภำยใน 1 ปี
เงนิ ลงทนุ ทถี่ อื จนครบกำหนด
เงินฝำกประจำ
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
รวม
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1,501,289
1,096,565
(2,597,854)
-

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
1 - 5 ปี
ไม่มีกำหนด
-

-

รวม
1,501,289
1,096,565
(2,597,854)
-

(หน่วย: พันบำท)

ภำยใน 1 ปี
เงนิ ลงทนุ ทถี่ อื จนครบกำหนด
เงินฝำกประจำ
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
1 - 5 ปี
ไม่มีกำหนด

1,251,279
2,345,890
(3,197,272)
399,897

-

รวม

-

1,251,279
2,345,890
(3,197,272)
399,897

10.3 กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
64,983
(108,002)
11,641
(23,256)
76,624
(131,258)

กำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวม

11. เงนิ ลงทุนในบริษทั ยอ่ ยและบรษิ ทั รว่ ม
11.1 รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

ชื่อบริษัท
บรษิ ัทรว่ ม
SBI Royal Securities Plc.
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ประเภท
ธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ประเภท
หลักทรัพย์ที่
ลงทุน

บริษัท
หลักทรัพย์

กัมพูชำ

ตรำสำรทุน

สกุลเงิน

เรียล
กัมพูชำ

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
31
31 ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันหน่วย)
(พันหน่วย)
63,960,000

63,960,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
20.01

20.01

เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันบำท)
(พันบำท)
116,411

119,061

116,411

119,061

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ประเภท
หลักทรัพย์ที่
ลงทุน

สกุลเงิน

ไทย

ตรำสำรทุน

บำท

บรษิ ัทยอ่ ย
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน
ที่ปรึกษำ
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำรลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บรษิ ัทรว่ ม
SBI Royal Securities Plc.

บริษัท
หลักทรัพย์

กัมพูชำ

ตรำสำรทุน

เรียล
กัมพูชำ

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันหน่วย)
(พันหน่วย)
8,000

63,960,000

8,000

63,960,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
96.25

20.01

96.25

20.01

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุน
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันบำท)
(พันบำท)
7,700

7,700

7,700

7,700

105,462

105,462

105,462
113,162

105,462
113,162

11.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) และเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท
บรษิ ทั รว่ ม
SBI Royal Securities Plc.
กำรรว่ มคำ้
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
จำกัด
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
และกำรร่วมค้ำ
กำรร่วมค้ำ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561

4,044

4,342

6,694

(598)

-

-

4,044

(1,509)
2,833

6,694

(598)

-

-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลกำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมในงบ
กำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้เสียโดยอำศัยข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีกำรสอบ
ทำนโดยผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบกำรเงินสำหรับปี 2561 ของบริษัทร่วมซึ่ง
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบั ญชีของบริษัทร่วมดังกล่ำวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระสำคัญกับข้อมูล
ทำงกำรเงินที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วมที่ใช้ในกำรบันทึกส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีดังกล่ำว
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสำระสำคัญ
สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจกำรที่ลงทุน
ค่ำควำมนิยม
รวมมูลค่ำเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ตำมวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
บริษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
409
420
12
37
31
34
1
(27)
453
464
20.01
20.01
91
94
25
25
116
119
119
116

สรุปรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
บริษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
42
43
20
22
20
22

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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12. อปุ กรณ์
(หน่วย: พันบำท)
อุปกรณ์
สำนักงำน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
คำ่ เสอื่ มรำคำสำหรบั ปสี นิ้ สดุ วนั ที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
และติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

296,065
14,575
(42,410)
6,816
275,046
9,091
(3,523)
5,519
286,133

187,929
1,729
(15,847)
8,597
182,408
2,669
(10,084)
2,058
177,051

12,430
(1,545)
10,885
10,885

762
8,538
(9,092)
208
9,085
(7,577)
1,716

497,186
24,842
(59,802)
6,321
468,547
20,845
(13,607)
475,785

241,174
19,488
(42,340)
218,322
18,692
(3,401)
233,613

174,331
6,777
(15,135)
165,973
5,674
(10,084)
161,563

9,943
1,749
(1,545)
10,147
738
10,885

-

425,448
28,014
(59,020)
394,442
25,104
(13,485)
406,061

56,724
52,520

16,435
15,488

738
-

208
1,716

74,105
69,724
28,014
25,104

ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561 บริ ษั ท ฯมี อุ ป กรณ์ จ ำนวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตั ด ค่ ำ เสื่ อ มรำคำหมดแล้ ว แต่ ยั ง ใช้
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ
352 ล้ำนบำท และ 334 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

068

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

13. สนิ ทรพั ยไ์ มม่ ตี วั ตน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทนุ
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
คำ่ ตดั จำหนำ่ ยสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
มลู คำ่ สทุ ธติ ำมบญ
ั ชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
คำ่ ตดั จำหนำ่ ยสำหรบั ปสี นิ้ สดุ วนั ที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

ค่ำสมำชิกตลำด
และ
ตลำดอนุพันธ์

ค่ำซื้อส่วนงำน
นำยหน้ำลูกค้ำ
รำยย่อย

5,000
5,000
1,605
6,605

6,384
6,384
6,384

342,276
20,790
22,933
385,999
7,419
(22)
19,162
412,558

7,332
(7,332)
-

8,086
25,067
(43)
(22,750)
10,360
15,411
(19,162)
6,609

369,078
45,857
(43)
(7,149)
407,743
24,435
(22)
432,156

4,913
87
5,000
5,000

6,384
6,384
6,384

104,480
31,540
136,020
38,311
(22)
174,309

221
607
(828)
-

-

115,998
32,234
(828)
147,404
38,311
(22)
185,693

1,605

-

249,979
238,249

-

10,360
6,609

260,339
246,463

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สิทธิในกำรใช้
ระบบ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ

รวม

32,234
38,311

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ รำคำทุน เดิมก่อนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมของสินทรัพย์ดั งกล่ำวมีจำนวน 99 ล้ำนบำท และ 89 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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14. สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ไดร้ อตดั บัญชี และภำษเี งนิ ได้
14.1 สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ไดร้ อตดั บัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม
2562
ภำษเี งนิ ไดร้ อตดั บญ
ั ชที เี่ กิดจำก:
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
ปรับมูลค่ำเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อืน่ ๆ
สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ได้รอตัดบญ
ั ชี
รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:
- รับรู้ในส่วนกำไรหรือขำดทุน
- รับรู้ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
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งบกำรเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่แสดงใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2562
2561

1,182
3,462
(2,190)
12,899

1,192
3,462
(2,719)
11,093

(10)
529
1,806

(2)
(128)
(11,742)
(846)

(1,503)
42,301
3,474
59,625

(1,658)
10,581
3,342
25,293

155
31,720
132
34,332

3,668
10,581
60
1,591

32,097
2,235
34,332

182
1,409
1,591

(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม
2562
ภำษเี งนิ ไดร้ อตดั บญ
ั ชที เี่ กิดจำก:
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
ปรับมูลค่ำเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อื่น ๆ
สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ได้รอตัดบญ
ั ชี
รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:
- รับรู้ในส่วนกำไรหรือขำดทุน
- รับรู้ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่แสดงใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2562
2561

1,182
3,462
12,530

1,192
3,462
10,967

(10)
1,563

(2)
(9,511)
(508)

(1,503)
42,301
3,474
61,446

(1,658)
10,581
3,342
27,886

155
31,720
132
33,560

3,668
10,581
60
4,288

32,694
866
33,560

3,094
1,194
4,288

รวม

14.2 ภำษเี งนิ ได้
ภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
ภำษเี งนิ ไดป้ จั จบุ นั
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษเี งนิ ไดร้ อตดั บัญชี
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(94)

(49)

-

-

32,097

182

32,694

3,094

32,003

133

32,694

3,094

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
(กำไร) ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
(170,086)
(23,821)
(173,527)
(38,884)
20%
20%
20%
20%
34,017

4,764

34,705

7,776

(2,014)

(4,630)

(2,011)

(4,682)

32,003

134

32,694

3,094

15. สนิ ทรพั ยอ์ นื่

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
เงินสมทบกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรชำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อควำมมั่นคง
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ำงรับ
เงินทดรองจ่ำย
เงินปันผลค้ำงรับ
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์อื่น
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งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
7,385
2,500
28,351
33,968
21,980
21,409
97,339
5,000
3,301
18,345
317
8,045
190,063
(2,856)
187,207

84,703
5,000
4,820
6,730
284
4,255
163,669
(2,856)
160,813

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
7,385
2,500
28,164
33,849
21,980
21,409
97,339
5,000
3,301
18,345
317
4,301
8,044
194,176
(2,856)
191,320

84,703
5,000
4,820
6,730
284
3,085
4,254
166,634
(2,856)
163,778

16. เงนิ กู้ยมื จำกสถำบนั กำรเงนิ
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
เงนิ กยู้ มื จำกสถำบนั กำรเงนิ
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
รวม

1.70

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ระยะเวลำคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
50,000
50,000

-

-

รวม
50,000
50,000

17. เจ้ำหนสี้ ำนกั หกั บญ
ั ชีและบรษิ ัทหลกั ทรพั ย์

เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
660,293
423,409
2,280
474
662,573
423,883

18. เจ้ำหนธี้ รุ กิจหลกั ทรพั ย์และสญ
ั ญำซอื้ ขำยลว่ งหน้ำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

923,182
4,096
6,210
933,488

1,295,601
90,731
90,890
1,477,222

7,044
940,532

18,073
1,495,295
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19. สำรองผลประโยชนร์ ะยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตำมภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน:
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ส่วนที่รับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย:
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้ำนประชำกรศำตร์
ส่วนทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จำ่ ยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
55,463
61,139
54,835
57,376
9,579
1,478
5,576

6,210
1,357
(10,664)

8,538
1,460
5,576

5,802
1,251
(6,446)

-

(277)

-

(218)

4,483
(12,086)
64,493

657
6,162
(9,121)
55,463

4,326
(12,086)
62,649

657
5,534
(9,121)
54,835

เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงำน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกำศลงใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำ ชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำ งอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น
7 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ: 7 ล้ำนบำท) บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
โดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของปีปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี
ข้ำงหน้ำ เป็นจำนวนประมำณ 6 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 6 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ
บริษัทฯ และบริษทั ย่อยประมำณ 9 ปี (เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 9 ปี)
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
1.22 - 2.43
1.77 - 4.11
1.2 - 7.0
1.2 - 7.0
0.0 - 33.0
0.0 - 33.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐำนที่สำคัญ ต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
สำรอง
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
ยำวของพนักงำน
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมติฐำน ลดลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
1.0
(4.0)
1.0
4.5
1.0
5.1
1.0
(4.7)
20.0
(7.3)
20.0
9.1

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
สมมติฐำน
ยำวของพนักงำน
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลดลง
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
1.0
(3.2)
1.0
1.0
3.6
1.0
20.0
(5.1)
20.0

สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้ำนบำท)
3.6
(3.3)
6.2
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อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
สมมติฐำน
ยำวของพนักงำน
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลดลง
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
1.0
(3.9)
1.0
1.0
4.9
1.0
20.0
(7.1)
20.0

สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้ำนบำท)
4.3
(4.5)
8.8

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
สมมติฐำน
ยำวของพนักงำน
ลดลง
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
1.0
(3.2)
1.0
1.0
3.5
1.0
20.0
(5.0)
20.0

สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้ำนบำท)
3.5
(3.2)
6.1

20. เจ้ำหนอี้ นื่
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหำชน)
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนีอ้ ื่น

1,353
86
1,439

1,353
86
1,439

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
1,353
86
1,439

1,353
7,486
8,839

เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) เป็นเจ้ำหนี้จำกกำรรับชำระหนี้จำกลูกหนี้ตำมสัญญำ Loan
Management Agency Agreement แทนธนำคำรดังกล่ำว
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21. หนสี้ ินอนื่

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จำ่ ยค้ำงจ่ำย
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
เงินประกันพนักงำน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
158,864
212,636
157,095
205,393
8,708
7,035
8,198
6,643
6,045
5,896
5,784
5,896
2,512
3,112
2,512
3,112
13,166
13,632
13,166
13,632
242,311
186,755
234,676
189,295

22. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้
23. รำยไดค้ ำ่ นำยหน้ำ

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซือ้ ขำยตรำสำรอนุพันธ์
ค่ำนำยหน้ำอื่น
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
795,592
951,429
113,707
98,076
4,856
914,155
1,049,505
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24. รำยไดค้ ำ่ ธรรมเนยี มและบรกิ ำร
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
48,323
51,927
9,860
15,110
1,224
1,145
801
14,309
18,016
9,671
3,165
2,033
81,389
94,195

กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน
อื่น ๆ
รวม

25. กำไร (ขำดทนุ ) และผลตอบแทนจำกเครอื่ งมอื ทำงกำรเงนิ

กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
76,624
(131,258)
76,624
(131,258)
40,391
282,763
40,391
282,763
81,563
74,775
81,299
74,712
198,578
226,280
198,314
226,217

26. กองทุนสำรองเลยี้ งชพี
บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของแต่ละบริษัทจ่ำย
สมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ำยให้กับพนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัท ย่อย ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
23,374
26,899
21,654
25,086

27. กำไรตอ่ หนุ้
กำไร (ขำดทุน) ต่ อ หุ้ นขั้นพื้ นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรั บปีส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุ้น บริษัทฯ
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
28. เงนิ ปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2560
เงินปันผลประจำปี 2561

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมือ่
วันที่ 24 เมษำยน 2561
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมือ่
วันที่ 25 เมษำยน 2562

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น
(บำท)

35

0.06

35

0.06

29. รำยกำรธรุ กจิ กบั กิจกำรทเี่ กยี่ วขอ้ งกัน
29.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์
ชื่อ
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SBI Royal Securities Plc.
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฟินันซ่ำ จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จำกัด
ธนำคำรไอซีบซี ี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทรู ทัช จำกัด

ควำมสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทร่วม
เป็นกำรร่วมค้ำจนถึงเดือนเมษำยน 2561
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่บริษัทฯ
เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
มีกรรมกำรร่วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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29.2 รำยกำรธุรกิจที่สำคัญระหว่ำง ปี
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อ ยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญ กับบุค คลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อ งกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำร
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
รำยกำรธรุ กจิ กบั บรษิ ทั ยอ่ ย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รำยกำรธรุ กจิ กบั กจิ กำรทเี่ กยี่ วขอ้ งกนั
กรรมกำรและผู้บริหำร
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย
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นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

3,600
44,400

3,600
42,900

1

13

1

13

ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

159
-

27
10,336

159
-

27
10,336

ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

1,871

322
3,378
7,934

1,871

322
3,378
7,934

ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
อัตรำตำมสัญญำ
ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำตำมสัญญำ

29.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงนิ สดและรำยกำรเทยี บเทำ่ เงนิ สด
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
เงนิ วำงประกนั เพอื่ กำรซอื้ ขำยสญ
ั ญำซอื้ ขำยลว่ งหนำ้
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ลกู หนอี้ นื่
บริษทั หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจำ้ หนอี้ นื่
บริษทั หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คำ่ ใชจ้ ำ่ ยคำ้ งจำ่ ย
กรรมกำรและผู้บริหำร
บริษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน

999

1,900

999

1,900

-

617

-

617

-

-

4,301

3,085

-

-

-

7,400

14
-

280
494

14
-

280
494

29.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
172
188
162
179
10
7
10
6
182
195
172
185

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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30. ภำระผกู พนั และหนี้สนิ ทอี่ ำจจะเกิดขนึ้
30.1 ภำระผกู พนั เกยี่ วกบั รำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษั ท ฯมี ภ ำระผู ก พั น เกี่ ย วกั บ รำยจ่ ำ ยฝ่ ำ ยทุ น เป็ น จ ำนวนเงิ น 15 ล้ ำ นบำท
(31 ธันวำคม 2561: 3 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
30.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำบริกำร
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่ง
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญำบริกำรอื่นๆ ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดย
เฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้
สัญญำเช่ำดำเนินงำนดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
167
106
133
84

จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
166
105
132
84

30.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นจำนวนรวมประมำณ 16 ล้ำนบำท ซึ่งผล
ของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯคำดว่ำจะไม่ ได้รับผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกคดีฟ้องร้อง
ดังกล่ำวต่องบกำรเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

31. สว่ นงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่ อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพ ยำกรให้ กับส่ว นงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้
-

ส่วนงำนนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่ วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

-

ส่วนงำนวำณิ ชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

-

ส่วนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ดูแลกำรลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนดำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำน
ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่ อ วัตถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิบัติ งำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไร
หรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

รำยได้จำกภำยนอก
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
ตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปีสว่ นทีเ่ ป็นของ
บริษัทฯ

ส่วนงำนนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
2562
2561
1,036
1,279
102

205

ส่วนงำน
วำนิชธนกิจ
2562
2561
47
62
22

33

ส่วนค้ำหลักทรัพย์
2562
2561
93
90
25

28

กำรตัดรำยกำรบัญชี
ระหว่ำงกัน
2562
2561
44
(43)
(1)

(43)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,220
1,388
148

223

58
60
(436)
32

49
26
(323)
1

(138)

(24)

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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สินทรัพย์จำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สนิ ทรพั ยข์ องสว่ นงำน
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561

ส่วนงำน
นำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
2,801
2,476

ส่วนงำน
วำณิชธนกิจ
1
-

ส่วนค้ำ
หลักทรัพย์
-

รวมส่วนงำน
2,802
2,476

สินทรัพย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน
1,475
2,278

รวม
4,277
4,754

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
กำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำ
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ตำมงบกำรเงินรวม
32. เครอื่ งมอื ทำงกำรเงนิ
32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยตำมที่ นิ ย ำมอยู่ ในมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ สินทรัพ ย์และหนี้สินตรำสำรอนุพั นธ์ เงินลงทุน เงินให้ กู้ยืมแก่พ นักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้
ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญ ญำซื้อ ขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงิน ลงทุนในตรำสำรหนี้
เป็นต้น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม และ
กำรฝำกและกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ของสถำบันกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระสำคัญจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำร
กระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สิน
ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหนี้ที่ออก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์
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และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ
ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพ ย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่ สำคัญ สำมำรถจัดตำมประเภทอั ต รำ
ดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรือ
วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

มีอัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สนิ ทรพั ยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด
เมื่อทวง
น้อยกว่ำ
ลูกหนี้ด้อย ไม่มี
ถำม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่

78

-

-

-

-

24

102

0.13 - 1.10

-

-

-

-

-

-

142

142

-

-

911
1

6
-

-

-

7
-

1,635
782
-

2,559
782
1

5.25
3.40 - 3.43

5.25
-

-

50

-

-

-

-

50

-

1.70

-

-

-

-

-

663

663

-

-

-

4
-

-

-

-

937
19

941
19

0.70
-

3.00
-
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สนิ ทรัพยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด
เมื่อทวง
ถำม

น้อยกว่ำ
1 ปี

332

-

-

-

-

929
1

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ลูกหนี้ด้อย
คุณภำพ

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

-

-

45

377

0.13 - 1.10

-

-

-

-

689

689

-

-

91
-

400
-

-

81
-

1,120
421
-

2,221
821
1

5.25
3.40 - 3.43

5.25
-

-

-

-

-

-

424

424

-

-

-

91
-

-

-

-

1,404
5

1,495
5

0.80
-

3.00
-

1 - 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สนิ ทรัพยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
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ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

เมื่อทวง
ถำม

น้อยกว่ำ
1 ปี

1 - 5 ปี

58

-

-

-

-

-

-

911
1

6
-

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

-

19

77

0.13 - 1.10

-

-

-

142

142

-

-

-

-

7
-

1,635
782
-

2,559
782
1

5.25
3.40 - 3.43

5.25
-

50

-

-

-

-

50

-

1.70

-

-

-

-

-

663

663

-

-

-

4
-

-

-

-

937
19

941
19

0.70
-

3.00
-
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ลูกหนี้ด้อย
คุณภำพ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรำ
ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ
ลูกหนี้ด้อย
ไม่มี
อัตรำตลำด
ถำม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย
สนิ ทรพั ยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่

311

-

-

-

-

43

354 0.13 - 1.10

-

-

-

-

-

-

689

689

-

929
1

91
-

400
-

-

81
-

1,120
421
-

-

-

-

-

-

424

424

-

-

-

91
-

-

-

-

1,404
5

1,495
5

0.80
-

3.00
-

-

2,221
5.25
821
1 3.40 - 3.43

5.25
-

ควำมเสยี่ งด้ำนสภำพคลอ่ ง
ควำมเสี่ ย งด้ ำนสภำพคล่ อ ง คื อ ควำมเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยอำจได้ รั บ ควำมเสี ย หำยอั น สื บ เนื่ อ งมำจำกที่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปลี่ ยนสินทรัพ ย์เป็นเงินสดและหรือไม่ สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพี ยงพอตำมควำม
ต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภำระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้ มีกำรติดตำมและวำงแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำคงเหลือ ของเครื่อ งมือ ทำงกำรเงินนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน มีดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

102
6
1

142
1,635
-

-

911
782
-

7
-

102
142
2,559
782
1

50
4
-

663
937
19

-

-

-

50
663
941
19
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
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ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

377
91
1

689
1,120
400
-

-

929
421
-

81
-

377
689
2,221
821
1

91
-

424
1,404
5

-

-

-

424
1,495
5

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

77
6
1

142
1,635
-

-

911
782
-

7
-

77
142
2,559
782
1

50
4
-

663
937
19

-

-

-

50
663
941
19
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

354
91
1

689
1,120
400
-

-

929
421
-

81
-

354
689
2,221
821
1

91
-

424
1,404
5

-

-

-

424
1,495
5

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอั ต รำแลกเปลี่ ย นที่ ส ำคั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งจำกกำรเป็ น นำยหน้ ำ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ที่
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศและมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561

ดองเวียดนำม
เหรียญฮ่องกง
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
กีบลำว
เหรียญสิงคโปร์
เรียลกัมพูชำ
เยนญี่ปุ่น

106,351
2.9
1.5
385.8
0.1
258.9
13.5

121,673
2.2
1.1
343.5
0.1
232.5
13.5

หนี้สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
101,236
2.8
1.4
364.0
0.1
189.6
13.4

118,458
2.1
1.0
324.6
0.1
221.3
13.4

(หน่วย: ล้ำนหน่วย)
อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลี่ย
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
0.0013
0.0014
3.8732
4.1416
30.1540
32.4498
0.0034
0.0038
22.3245
23.6943
0.0074
0.0080
0.2759
0.2931

นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ
ควำมเสยี่ งด้ำนสภำวะตลำด
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์และรำคำของตรำสำรอนุพันธ์ซึ่ง
อำจจะมีผลทำให้มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำลดลง
อย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ กำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และมีกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมนโยบำย
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33. กำรวดั มลู คำ่ ยตุ ธิ รรมของเครอื่ งมอื ทำงกำรเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สนิ ทรพั ยท์ วี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินลงทุน
ตรำสำรทุน
หนสี้ นิ ทวี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู ค่ำยตุ ธิ รรม
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

779

-

-

779

19

-

-

19

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สนิ ทรพั ยท์ วี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู คำ่ ยตุ ิธรรม
เงินลงทุน
ตรำสำรทุน
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หนสี้ นิ ทวี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

418
-

400

-

418
400

5

-

-

5
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

รวม

102
-

142
2,559
-

3
1

102
142
2,559
3
1

-

663
941

-

663
941
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

092

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

รวม

377
-

689
2,221
-

2
1

377
689
2,221
2
1

-

424
1,495

-

424
1,495

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

รวม

77
-

142
2,559
-

2
1

77
142
2,559
2
1

-

663
941

-

663
941
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

รวม

354
-

689
2,221
-

2
1

354
689
2,221
2
1

-

424
1,495

-

424
1,495
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอั นสั้นหรือ สินทรั พ ย์ทำงกำรเงินที่มีกำรคิด
ดอกเบี้ยในอัตรำเทียบเคียงกับรำคำตลำด ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ
บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนทั่วไป เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้
สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ มูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวประมำณโดยเทียบเคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด มูลค่ำยุติธรรมใช้รำคำตลำด เงินลงทุนในตรำสำรทุน ที่
ไม่อ ยู่ ใ นควำมต้ อ งกำรของตลำด คำนวณเทีย บเคีย งมูลค่ำ สิน ทรัพ ย์สุท ธิ ต่อ หุ้น ของบริ ษัท ฯ ที่ลงทุน
ยกเว้นเงินลงทุ นในหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ห ลัก ทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลำดหลักทรัพ ย์แห่ ง ประเทศไทย มูลค่ ำ
ยุติธรรมคำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน
(ค) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ คำนวณโดยใช้แบบจำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำซึ่งข้อมูลที่
นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่ เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยน
ทันที และอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นต้น
(ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำด
ปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
(จ) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมู ลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
34. กำรบรหิ ำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในกำรบริห ำรทุนของบริษัทฯคือ กำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
35. กำรอนมุ ตั งิ บกำรเงนิ
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2562 ยังคงผันผวนโดย
ได้ รั บ ผลกระทบจากทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอกและในประเทศ
โดย ณ สิ้นปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทยปิดที่ 1,579.84
จุ ด ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1 จากสิ้ น ปี 2561 ในระหว่ า งปี
ดั ช นี ฯ ทำ � จุ ด สู ง สุ ด ที่ 1,740.91 จุ ด ณ วั น ที่ 1 กรกฎาคม
และทำ�จุดต่ำ�สุดที่ 1,548.65 จุด ณ วันที่ 17 ธันวาคม มูลค่าซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันรวมทั้ง SET และ mai ในปี 2562 อยู่ที่ 53,192
ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงของตลาด
mai ถึงร้อยละ 43 และตลาด SET ร้อยละ 7 นักลงทุนต่างชาติ
มี ส ถานะขายสุ ท ธิ 44,791 ล้ า นบาท ขายติ ด ต่ อ กั น
เป็นปีที่ 3 แต่เป็นมูลค่าที่ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขายสุทธิกว่า
2 แสนล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะ
ซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ด้วยมูลค่า 51,340 ล้านบาท
ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น
โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อประเด็นการค้า
ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น ว่ า จะสามารถบรรลุ ข้ อ ตกลงกั น ได้
ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การจั ด การเลื อ กตั้ ง ของรั ฐ บาลไทย
ซึ่งนักลงทุนคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงขาลง
ของเศรษฐกิจ และการปรับเปลีย่ นเกณฑ์ของ MSCI ทีใ่ ห้น�ำ NVDR
เข้ามาคำ�นวณรวมในดัชนี MSCI EM ซึ่งส่งผลให้น้ำ�หนักของ
ตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI EM เพิ่มจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ
3.0 รวมถึงความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย
อย่ า งไรก็ ต าม ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นช่ ว งครึ่ ง ปี
หลังปรับตัวในทิศทางขาลงอย่างชัดเจนจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
หลายประการ อาทิ การจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลไทยที่ ใ ช้ เ วลาถึ ง กว่ า
3 เดือนหลังจากการเลือกตั้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
ที่ ล่ า ช้ า กว่ า ที่ ห ลายฝ่ า ยคาดการณ์ อั น นำ � มาซึ่ ง การปรั บ ลด
อัตราดอกเบีย้ นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ถึง 2 ครั้งรวมร้อยละ 0.50 ในการประชุมเดือนสิงหาคมและ

เดือนพฤศจิกายน ตลอดจนความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนทีก่ ลับมาอีกครัง้ โดยสหรัฐฯ ประกาศขึน้ ภาษีรอ้ ยละ
15 สำ�หรับสินค้านำ�เข้าจากจีนมูลค่า 1.25 แสนล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ และขู่ที่จะขึ้นภาษีอีกในช่วงปลายปี ขณะที่จีน
ประกาศขึน้ ภาษีสนิ ค้านำ�เข้าจากสหรัฐฯ เป็นการตอบโต้ดว้ ยมูลค่า
7.5 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน
ก่อนทีท่ งั้ สองฝ่ายจะบรรลุขอ้ ตกลงทางการค้าในเฟสแรกได้ในช่วง
กลางเดือนธันวาคม ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นกระเตื้องขึ้นมาได้บ้าง
ในช่วงปลายปี
บริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จึงพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 70.6 ของรายได้รวม
ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและต่ า งประเทศอั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ขายของ
นักลงทุนอยู่แล้ว สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนภายใน
ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง
ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่า นมา สวนทางกั บ นั ก ลงทุ น
ต่างประเทศที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกปี
แต่ ด้ ว ยการได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของ
นั ก ลงทุ น ที่ หั น มาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่า นทางออนไลน์ ม ากขึ้ น
บริษทั ฯ ได้ลงทุนพัฒนาระบบซือ้ ขายออนไลน์ Finansia Hero และ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2561 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหลากหลายช่องทาง
รวมถึงการจัดสัมมนาสอนการใช้โปรแกรมซึง่ ได้กระแสตอบรับจาก
ลูกค้าปัจจุบนั และลูกค้ารายใหม่เป็นอย่างดี ทำ�ให้มลู ค่าการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นอันดับ 5 ของอุตสาหกรรม
ณ สิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 6 และช่วยผลักดันให้ส่วนแบ่งการตลาด
โดยรวมของบริษทั ฯ ในปี 2562 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 6.15 มีอนั ดับ 2
จากร้อยละ 4 และมีอันดับ 9 ในปี 2561
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ผลการดำ�เนินงานและความสามารถในการทำ�กำ�ไร
(1) รายได้
รายการ
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
กำ�ไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้อื่น
รวม
รายได้ค่านายหน้า
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากรายได้
ค่านายหน้า คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปีกอ่ น
หน้า 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 ซึง่ การลดลงของรายได้
ค่านายหน้านี้เกิดจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็นสำ�คัญ (Equity Market) ซึง่ คิดเป็นร้อยละ
87.03 ของรายได้ค่านายหน้า สาเหตุของการลดลงเนื่องมาจาก
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จากนักลงทุนต่างประเทศ
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ จากร้ อ ยละ 7 ในช่ ว งต้ น ปี 2562
มาเป็นร้อยละ 66 ณ สิ้นปี 2562 ดังนั้นอัตราค่าคอมมิชชั่น
เฉลี่ยจึงลดลงจากร้อยละ 0.10 เป็นร้อยละ 0.06 แต่อย่างไรก็ตาม
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์กลับเพิ่มขึ้น
จาก 98 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 114 ล้านบาทในปี 2562
หรื อ คิ ด เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 16.33 จากการเปลี่ ย นแปลง
วิธกี ารลงทุนของนักลงทุนรายบุคคลซึง่ เป็นลูกค้าหลักของบริษทั ฯ
หันมาลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์มากขึ้น
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.3
ของรายได้รวม ลดลงจาก 94 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 81 ล้าน
บาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 สาเหตุของการลดลงนี้
เกิดจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 14.3
ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 0.8 ล้านบาทในปี 2562 เนือ่ งจากบริษทั ฯ
ได้ยกเลิกความร่วมมือกับพันธมิตรสำ�หรับการจัดทำ�บทวิเคราะห์
สำ�หรับนักลงทุนต่างประเทศเมื่อสิ้นเดือนเมษยน 2561 รวมถึง
รายได้ จ ากการจั ด จำ � หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินที่ลดลงจาก 67 ล้านบาท เป็น 58 ล้านบาทในปี
2562 ซึ่งเป็นเพราะจำ�นวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจำ�นวนที่ลดลงจาก 18 หลักทรัพย์
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ปี 2562
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
914
70.6
1,049
71.4
(135)
-12.9
81
6.3
94
6.4
(13)
-13.8
55
4.3
68
4.6
(13)
-19.1
199
15.3
226
15.4
(27)
-11.9
4
0.3
3
0.2
1
33.3
0.0
9
0.6
(9)
-100
42
3.2
20
1.4
22
110
1,295
100
1,469
100
(174)
-11.8
เหลือเพียง 13 หลักทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จาก
ส่วนนี้ลดลงแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียม
จากการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จาก 10 ล้ า นบาทในปี
2561 เป็น 18 ล้านบาท จากการเพิ่มบุคลากรในธุรกิจ Wealth
Management
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 4.3 ของรายได้รวม ลดลง 13 ล้านบาท จากปี 2561
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 เนื่องมาจากสภาวะตลาดที่มีความ
ผันผวน ทำ�ให้การลงทุนในตลาดทุนเพื่อหวังผลตอบแทนสามารถ
ทำ�ได้ยากขึ้น ลูกค้าจึงชะลอการลงทุน ส่งผลให้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ลดลงจาก 1,021 ล้านบาทในปี 2561 เหลือ
923 ล้านบาทในปี 2562
กำ�ไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้ที่มีสัดส่วนสำ�คัญอีกประเภทหนึ่ง คือ กำ�ไรและ
ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.3
ของรายได้รวม โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการประกอบธุรกิจค้า
หลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และธุรกิจใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ (DW) เป็นสำ�คัญ ซึง่ ในปี 2562 รายได้ลดลงจากปีกอ่ นหน้า
34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.76 สาเหตุหลักเป็นเพราะ
ธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่พลิกจาก
ขาดทุนปีก่อนหน้ามาเป็นกำ�ไรที่ 77 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี กำ�ไร
(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์กลับลดลงอย่างมีนัยจาก 283
ล้านบาทเหลือเพียง 40 ล้านบาท เกิดจากสภาวะตลาดที่มีจังหวะ
การเก็ ง กำ � ไรยากขึ้ น ของใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธื อ นุ พั น ธ์ ร วมถึ ง
คูแ่ ข่งขันรายอืน่ หันมาออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทมี่ ี feature
คล้ายกับบริษัทฯ มากขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่บริษัทฯ ใช้
กลยุทธ์ความแตกต่างทางการแข่งขัน

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรจากเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชา จำ�นวน 4 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.75 จากผลประกอบของบริษทั ร่วมดังกล่าวทีม่ ผี ล
ประกอบการดีขนึ้ ต่อเนือ่ งจากธุรกิจวาณิชธนกิจในประเทศกัมพูชา

รายได้อื่น
บริษทั ฯ มีรายได้อนื่ ทีม่ ใิ ช่มาจากการประกอบธุรกิจปกติ
ในปี 2562 จำ�นวน 42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำ�นวน
22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 110 จากรายได้การบริการ
ลูกค้าสถาบันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น บวกกับกำ�ไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(2) ค่าใช้จ่าย
รายการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พน กั งาน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้
จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2562 ค่า
ใช้จ่ายส่วนนี้ลดลง 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 เป็นผล
มาจากการปรับลดขนาดองค์กรลงอย่างมีนัยสำ�คัญรวมถึงการ
พิจารณา ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนโบนัสแก่ผู้บริหารฯ ระดับสูง
จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ขาดทุน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทฯ ในปี 2562
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6
สาเหตุของ การเพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากค่าธรรมเนียมจ่ายในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์แก่หน่วยงานกำ�กับตามมูลค่าการซื้อขายของ
นักลงทุนต่างประเทศบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ

ปี 2562
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
796
54.3
875
58.6
(79)
-9.0
219
14.9
173
11.6
46
26.6
28
1.9
31
2.1
(3)
-9.7
(0)
-0.0
(0)
-0.0
(0)
(0)
422
28.8
415
27.8
7
1.7
1,465
100
1,494
100
(29)
-1.9
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ ในปี 2562 นั้น เพิ่มขึ้น
7 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.7 สาเหตุ เนื่ อ งมาจาก
บริ ษั ท ฯ ได้ ทำ � การตลาดทั้ ง เปิ ด ตั ว ระบบซื้ อ ขายออนไลน์
Finansia HERO และการจั ด งาน Finansia Investment
Conference ของฝ่ า ยสถาบั น ในประเทศ จึ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญรวมถึง
เริ่มมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี ตลอดจนค่า
บำ�รุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการปิดสาขา
เพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทเี่ ทคโนโลยีมบี ทบาทสำ�คัญมาก
ขึ้นและถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในทางหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน
ทางการเงิน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) ซึ่งรวมแล้ว
เท่ากับ 28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 3 ล้านบาท
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(3) กำ�ไรสุทธิ
รายการ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

ปี 2562
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,295 100.0
1,469 100.0
(174)
-11.8
1,465
113.1
1,493
101.6
(28)
-1.9
(32)
(2.5)
(0)
-0.0
-32 +23,845.9
(138)
-10.6
(24)
-1.6
(114)
-475

ในปี 2562 บริษัท มีรายได้ 1,295 ล้านบาท ซึ่งลด
ลงจากปี 2561 จำ�นวน 174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปี 2561 จำ�นวน
28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ผลจากการลดลงของรายได้และ
ค่าใช้จ่าย จึงทำ�ให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2562
จำ�นวน 138 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนร้อยละ 10.6 การขาดทุน
ดังกล่าวนั้นเกิดจากรายจ่ายลงทุนของระบบ Finansia HERO
เป็นหลัก ส่วนผลการดำ�เนินงานปกติของบริษทั ฯ ยังพอมีผลกำ�ไร
บ้าง แต่จากสภาวะตลาดที่มีนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนหลัก
นั้นทำ�ให้นักลงทุนรายบุคคลชะลอการลงทุนนอกจากนี้เนื่องจาก
ระบบดังกล่าวมี features ที่แตกต่างออกไปจากความคุ้นชินของ
นักลงทุนจึงยังคงต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการใช้งานต่างๆ
ให้ตรงตามความต้องการลูกค้าอยู่เสมอ กอรปกับการ training
และการประชาสัมพันธ์ด้วย
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บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on
Equity : ROE) ในปี 2562 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 5.66 ซึ่ง
ลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับติดลบร้อยละ 0.92 สาเหตุสำ�คัญ
เนื่ อ งมาจากบริ ษั ท ฯ มี ผ ลประกอบการขาดทุ น จึ ง ทำ � ให้
อัตรากำ�ไรสุทธิ (Net Profit Margin) ลดลงจากติดลบร้อยละ 1.62
ในปี 2561 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 10.66 ในปี 2562 ประกอบ
กับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ (Equity Multiplier)
ลดลงจาก 2.09 เท่าในปี 2561 เป็น 1.85 เท่าในปี 2562 เพราะ
ลู ก หนี้ สำ � นั ก หั ก บั ญ ชี แ ละบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ล ดลงจาก
689 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 142 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งการ
ลดลงนี้ มิ ไ ด้ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ มี นั ย สำ � คั ญ แต่ อ ย่ า ง
ใด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total
Assets Turnover) เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.27 เท่ า ในปี 2561
เป็ น 0.29 เท่ า ในปี 2562 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ลูกหนี้ส�ำ นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ มีลกู หนีส้ �ำ นักหักบัญชีและบริษทั
หลักทรัพย์ 142 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 546 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.3 โดยสาเหตุ ข องการลดลงมาจาก
ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชีที่ลดลงจาก 728 ล้านบาท ในปี 2561
เป็น 265 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 63.6
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
ทั้งสิ้น 4,277 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 477 ล้านบาท หรือ
ร้ อ ยละ 10.0 สาเหตุ ห ลั ก ของการลดลง คื อ ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ที่มสี ดั ส่วนสูงทีส่ ดุ ลดลง 338 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2
ซึ่งรายการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสองวันทำ�การสุดท้ายของแต่ละงวด
บัญชี การลดลงของรายการนี้จึงถือเป็นการดำ�เนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษทั ฯ และเป็นการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ได้มผี ลกระทบอย่าง
มีนัยสำ�คัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้
รายการลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า มีสว่ น
ประกอบดังต่อไปนี้
• ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ
1,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำ�นวน 533
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.9
• เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ
910 ล้ า นบาท ลดลงจากสิ้ น ปี 2561 จำ � นวน 18
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2
• ลูกหนีท้ รัพย์สนิ วางประกัน ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 6 ล้าน
บาท ลดลงจากสิน้ ปี 2561 จำ�นวน 84 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 93.1
• ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562
เท่ากับ 4 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2561 จำ�นวน 87 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.5
• ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2562
เท่ากับ 7 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2561 จำ�นวน 1 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8
• ลู ก หนี้ อื่ น (ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า) ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 6 ล้านบาท ไม่
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ณ สิ้ น ปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ จำ � แนกลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ
หลั ก ทรั พ ย์ ต ามประกาศของคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ งการจัดทำ�บัญชีเกีย่ วกับลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพ
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ 2,216 ล้านบาท
มูลหนี้จัดชั้นต่�ำ กว่ามาตรฐาน 5 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย
75 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้ตงั้ สำ�รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้เต็ม
มูลค่าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและ
มีการติดตามลูกค้าให้ชำ�ระค่าหลักทรัพย์ ให้ตรงเวลา ตลอดจน
ปฏิบัติตามประกาศของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำ�บัญชี
เกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินลงทุน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 782 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 779 ล้านบาท และเงินลงทุนทั่วไป
3 ล้ า นบาท โดยได้ เ ปลี่ ย นแปลงจากปี 2561 ที่ ล งทุ น ใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า 418 ล้านบาทจากเงินลงทุนรวมทั้งหมด 821
ล้ า นบาทซึ่ ง เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วจะขึ้ น อยู่ กั บ การถื อ ครอง
ณ 31 ธันวาคมของแต่ละปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม 116 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นหน้า 3 ล้านบาท หรือ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.23 โดยสาเหตุ ข องการลดลงเกิ ด จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นทำ�ให้เงินลงทุนแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสียของบริษทั หลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชาลดลง
อุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ มีอปุ กรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
316 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นหน้า 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
5.4 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจากรายการอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงิ น ลงทุ น เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยบริ ษั ท ร่ ว มและอุ ป กรณ์ แ ละ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์อื่นๆ อีก 6 ประเภท ได้แก่ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน สินทรัพย์
ภาษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ใ น งวดปั จ จุ บั น
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน และสินทรัพย์อื่น ซึ่งรวมแล้ว
เท่ากับ 362 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 208 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 36.5
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สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน
สภาพคล่อง
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลงจากสิ้นปี 2561 จำ�นวน 275 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• กิจกรรมดำ�เนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมดำ�เนินงานติดลบ 203 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก
คือ บริษัทฯมีผลขาดทุนก่อนภาษี 170 ล้านบาท และ
ยังมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงกว่า 554
ล้านบาทอีกด้วย
• กิจกรรมลงทุน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุน 87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายซื้อ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน จึงทำ�ให้เงินสดของ
บริษัทฯ ลดลงจากกิจกรรมนี้
• กิจกรรมจัดหาเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงิน 15 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายการ
เงินสดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินปันผล
จ่ายจำ�นวน 50 ล้านบาท แต่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ออกไป 35 ล้านบาท
ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรนำ�มาพิจารณาสภาพคล่องของ
บริษัทฯ เพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการดำ�รง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนดด้วย ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุน

สภาพคล่ อ งสุ ท ธิ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปตามปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น
ปริ ม าณมู ล ค่ า การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ การรั บ ประกั น
การจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์เป็นต้น โดยที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้
ดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7
ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์การดำ�รงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิท่ีสำ�นักงาน ก.ล.ต. แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่เพียง
พอในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ระยะเวลาการชำ�ระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3
เป็น T+2 ช่วยให้บริษัทฯ เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินทุน
และสภาพคล่องมากขึ้น
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีแหล่งที่มา
ของเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ หนี้สินจำ�นวน 1,928 ล้านบาท
และส่วนของเจ้าของจำ�นวน 2,349 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรา
ส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.82 เท่า อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาในส่วนของหนี้สิน จะพบว่า รายการหลักของหนี้สิน
คื อ เจ้ า หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
โดยคิดเป็นร้อยละ 22 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ซึ่งรายการนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในสอง
วันทำ�การสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี รายการดังกล่าวจึงมิใช่
แหล่งที่มาของเงินทุนโดยแท้จริงดังนั้น หากพิจารณาอัตราส่วน
หนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของเจ้ า ของโดยที่ ไ ม่ ร วมรายการดั ง กล่ า วแล้ ว
บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.42 เท่า
เท่านัน้ โดยเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 ทีม่ อี ตั ราส่วนนีเ้ ท่ากับ 0.29 เท่า

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำ�เนินงานในอนาคต
ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบ และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วนี้ ส ะท้ อ นความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ทั้ ง ในและนอกประเทศ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะทางการเงิ น
และผลประกอบการของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกำ�ไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดนโยบายการลงทุนและกำ�หนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ความเสี่ยงในด้านการชำ�ระราคา และ
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดำ�เนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ให้มีประสิทธิภาพ และนำ�เสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

รายจ่ายเพื่อทำ�การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยี ใ ห้ มี รู ป แบบที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และยกระดั บ คุ ณ ภาพการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ มีรายจ่ายเพือ่ ทำ�การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับซอฟท์แวร์ ตัง้ แต่ปี 2559 - 2561 มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 227.69 ล้านบาท
ซึ่งได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟท์แวร์ ทั้งจำ�นวนแล้วในปี 2561
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รายการระหว่างกันของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง
1) กรรมการและ
ผู้บริหารของ
บริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ์
• รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2) นายวราห์ สุจริตกุล
3) นายช่วงชัย นะวงศ์
4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6) นายหยาง หลิว
7) พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
• รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2) นายวราห์ สุจริตกุล
3) นายช่วงชัย นะวงศ์
4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6) นายหยาง หลิว
7) พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
• รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2) นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
3) นายนิธิวิชร์ ธรรมพีรสิงห์
4) นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
6) นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
7) นายสุพัตร์ อภิรติมัย
8) นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
9) นางนุสรา รุ่นเจริญ
10) นางวิมล หล่อวิจิตร
11) นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน
12) นายโฆษิต ธรรมธาดา
13) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
14) นางสาวช่อเพชร เรียมดี
15) นางสาวสุพิน สุระวิชัย

ลักษณะรายการ

เงื่อนไขและ
นโยบายราคา

ค่านายหน้ารับ
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
• ปี 2561 กรรมการ
ลำ�ดับที่ 1, 3 ,4 ,5
และ 7 มีบญ
ั ชี
ซือ้ ขายกับบริษทั ฯ
และกรรมการจำ�นวน
1 ท่าน (ลำ�ดับที่ 7)
ได้ซอ้ื ขายผ่านบริษทั ฯ
โดยมีมลู ค่าการ
ซือ้ ขายรวม
4.72 ล้านบาท
• ปี 2562 กรรมการ
ลำ�ดับที่ 1, 3 ,4 ,5
และ 7 มีบญ
ั ชี
ซือ้ ขายกับบริษทั ฯ
และกรรมการจำ�นวน
1 ท่าน (ลำ�ดับที่ 7)
ได้ซอ้ื ขายผ่านบริษทั ฯ
โดยมีมลู ค่าการซือ้ ขาย
รวม 4.72 ล้านบาท

• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขัน้ ต่�ำ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ปี 2561 ผูบ้ ริหาร
ลำ�ดับที่ 1, 2, 3, 4, 5,
12, 13 และ 16 มีบญ
ั ชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั
บริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
จำ�นวน 1 ท่าน
(ลำ�ดับที่ 13) ได้ซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ผา่ นบริษทั ฯ
โดยมีมลู ค่าการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์รวม
0.03 ล้านบาท

• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขัน้ ต่�ำ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2562
0.01
0.28
0.01

• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขัน้ ต่�ำ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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16)
17)
18)
19)
20)

• ปี 2562 ผูบ้ ริหารลำ�ดับ
ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
และ 13 มีบญ
ั ชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์กบั บริษทั ฯ
และผูบ้ ริหารจำ�นวน 1
ท่าน (ลำ�ดับที่ 10)
ได้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์
ผ่านบริษทั ฯ โดยมี
มูลค่าการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์รวม
0.03 ล้านบาท

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่านายหน้ารับ
1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) • ปี 2561 ผู้ถือหุ้นลำ�ดับ
ที่ 1, 2,
3) MORGAN STANLEY & CO.
5, 6, 9 และ 10
INTERNATIONAL PLC.
มีบัญชีซื้อขาย
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
หลักทรัพย์กับบริษัทฯ
5) นางสุพร วัธนเวคิน
6) นายอนุชา สิหนาทกถากุล
7) นายไพทูรย์ มานะศิลป์
8) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ
9) นายจำ�เริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
10) นางเกศรา มานะศิลป์
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2) MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
3) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
5) KIM ENG SECURITIES (HONG
KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.
6) นางสุพร วัธนเวคิน
7) นายอนุชา สิหนาทกถากุล
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มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2562

นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปญ
ั ญาวิชญ์
นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ
นางมานิดา สิทธิเสรี
นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์
นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์

• รายชือ่ ผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2) นายฉัตรชัย ชุม่ ศิริ
3) นายนิธวิ ชั ร์ ธรรมพีรสิงห์
4) นายโพธร เชือ่ มวราศาสตร์
5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
6) นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
7) นายปัณณทัต สมิทธิศกั ดา
8) นางนุสรา รุน่ เจริญ
9) นายโฆษิต ธรรมธาดา
10) นายสมยศ กิตติสขุ เจริญ
11) นางสาวช่อเพชร เรียมดี
12) นางสาวสุพนิ สุระวิชยั
13) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปญ
ั ญาวิชญ์
14) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ
15) นางมานิดา สิทธิเสรี
16) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์
2) ผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกของ
บริษัทฯ

ลักษณะรายการ

เงื่อนไขและ
นโยบายราคา

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

• ปี 2562 ผู้ถือหุ้นลำ�ดับ
ที่ 1, 3,
6, 7 และ 10
มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์กับบริษัทฯ

• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขัน้ ต่�ำ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

0.03
• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขัน้ ต่�ำ ขอ
งตลาดหลักทรัพย์ฯ

• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขัน้ ต่�ำ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

0.16

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เงื่อนไขและ
นโยบายราคา

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2562

8) นายไพทูรย์ มานะศิลป์
9) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ
10) นายจำ�เริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
3) บริษัท ทรู วิชั่นส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการ ค่าบริการ
ร่วมกัน
กรุ๊ป จำ�กัด

4) บริษัท ทรู ทัช
จำ�กัด

• บริษทั ฯ ใช้บริการ
บอกรับเป็นสมาชิก
สือ่ สัญญาน
ดาวเทียม
กับบริษทั ทรู วิชน่ั ส์
กรุป๊ จำ�กัด ซึง่ เป็น
ไปตาม
สัญญาและเงือ่ นไข
ทีต่ กลงกัน
• บริษทั ใช้บริการบริษทั
ทรู ทัช จำ�กัด
ซึง่ เป็นไปตามสัญญา
และเงือ่ นไขทีต่ กลงกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการ ค่าบริการ
ร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
5) บริษัทหลัก
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ทรัพย์ที่ปรึกษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562
การลงทุน
เอฟเอสเอส
อินเตอร์
เนชั่นแนล
จำ�กัด

6) บริษัท
เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึง
หลักทรัพย์
เดือนเมษายน 2561
เอสบีไอ ไทย
ออนไลน์ จำ�กัด

0.70

0.62

2.62

1.25

0.49

-

ลูกหนี้อื่น

• เป็นลูกหนี้อื่นๆ
ระหว่างกัน
ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาและเงื่อนไข
ที่ตกลงกัน

3.09

4.30

เจ้าหนี้อื่น

• เป็นเจ้าหนี้อื่นๆ
ระหว่างกัน
ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาและเงื่อนไข
ที่ตกลงกัน

7.40

-

รายได้ค่าบริการ
ด้านงานสนับสนุน

• ตามสัญญาและ
เงื่อนไข
ที่ตกลงกัน

3.60

3.60

ค่าใช้จ่ายอื่น
จากสัญญา
ระหว่างกัน

• ตามสัญญาและ
เงื่อนไข
ที่ตกลงกัน

42.90

44.40

รายได้ค่าบริการ
ด้านงานสนับสนุน

• ตามสัญญาและ
เงื่อนไข
ที่ตกลงกัน

0.97

-

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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7) ธนาคาร ไอซีบีซี เป็นผู้ถืิอหุ้นของบริษัทฯ
(ไทย) จำ�กัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562
(มหาชน)

8) บริษัท
หลักทรัพย์
ฟินันซ่า จำ�กัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

9) บริษัท ฟินันซ่า เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำ�กัด (มหาชน) ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

ลักษณะรายการ

• บริษัทฯ มีเงินฝาก
ที่ธนาคารประเภท
กระแสรายวันและ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เงินวางประกัน
เพื่อการซื้อขาย
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

• ตามสัญญา
และเงื่อนไข
ที่ตกลงกัน

0.62

ดอกเบี้ยรับ

• ตามตั๋ว
สัญญาใช้เงิน

10.34

รายได้อื่น

• ตามสัญญาและ
เงื่อนไขที่ตกลงกัน

2.22

-

ค่าใช้จ่ายอื่น

• ตามสัญญาและ
เงื่อนไขที่ตกลงกัน

0.02

-

ค่านายหน้ารับ

• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขั้นต่�ำ
ของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
• อัตราค่านายหน้า
เป็นไปตามอัตรา
ค่านายหน้าขั้นต่�ำ
ของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
• บริษัทฯ ใช้บริการ
บริษัท
แซ๊ป ปาร์ตี้จ�ำ กัด
ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญา
และเงื่อนไขที่ตกลง
กัน

0.32

-

0.19

-

2.02

-

• บริษทั ฯ ใช้บริการ
บริษทั ดิอลั ตร้า
เวลท์กรุป๊ จำ�กัด
ซึง่ เป็นไปตามสัญญา
และเงือ่ นไขทีต่ กลงกัน

2.57

-

10) บริษัท แซ๊ป
ปาร์ตี้ จำ�กัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น

11) บริษัท
ดิ อัลตร้า
เวลท์ กรุ๊ป
จำ�กัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2562
1.90
1.00

เงินฝาก

รายได้อื่น
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เงื่อนไขและ
นโยบายราคา

-

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการจัดการอื่นๆ ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(4) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*
(5) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) คณะกรรมการบริหารเครดิต*
(7) คณะกรรมการจัดการ
(8) คณะกรรมการพิจาราความเสียหาย
(9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
(10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
(11) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(13) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
(14) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
(15) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล
หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการจัดการ
โดยยกเลิ ก คณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย งและการลงทุ น และคณะกรรมการบริ ห ารเครดิ ต และจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการบริหารการลงทุนแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำ�หนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอำ�นาจและความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการชุดต่างๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอ�ำ นาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ
 จำ�นวนกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และมีจำ�นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
 คุณสมบัติ
มีความรู้และประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำ�เนินอยู่ และพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่
หลากหลาย ตลอดจน เพศและอายุ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่ก�ำ หนด
 ถิ่นที่อยู่ของกรรมการ
กรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
มีจ�ำ นวนกรรมการ 2 คนตามที่หนังสือรับรองบริษัทฯ กำ�หนด ลงลายมือชื่อและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ
 การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทฯ
กรรมการควรดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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รายชื่อคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
นายวราห์ สุจริตกุล
นายช่วงชัย นะวงศ์
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
นายหยาง หลิว
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมีอ�ำ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กรรมการแต่ละคนต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนเพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

106

ตระหนักถึงความเป็นผู้นำ�ในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม
รวมถึงคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำ�ไป
ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมี
จริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว
กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและมอบอำ�นาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำ�เนินการแทน ภายใต้กรอบตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม่�ำ เสมอ
พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการดำ�เนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อสื่อสารให้
พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ประกอบกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตลอดจน
จัดสรรทรัพยากรที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำ�เนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน
กำ�หนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าว รวมถึงข้อมูลกรรมการ
ในรายงานประจำ�ปีและเว็บไซต์บริษัทฯ
กำ�หนดอำ�นาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้มคี วามชัดเจน เพือ่ ไม่ให้คนใดคนหนึง่ มีอ�ำ นาจโดยไม่จ�ำ กัด
และมีการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน
เสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จำ�นวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบที่เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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กำ � กั บ ดู แ ลให้ มี ก รอบและกลไกในการกำ � กั บ ดู แ ลนโยบายและการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและกิ จ การอื่ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า ไป
ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยกำ�หนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแล
ให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน รวมทั้งการทำ�รายการต่างๆ ที่สำ�คัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมี
การทำ�สัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำ�นาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ โดยการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการอบรมในรายงานประจำ�ปี ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการให้มี
ความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็นได้
ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ
ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และกำ�กับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำ�แผนสืบทอด
ตำ�แหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ตลอดจนบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับ
การเกษียณอายุ
เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถอื หุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มกี ารเปิด
เผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
กำ�หนดกรอบการกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำ�เนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสีย่ ง
จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำ�เนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
รับผิดชอบดูแลระบบการจัดทำ�รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้อยู่เสมอ และมีแผนรองรับการแก้ไขปัญหา
กรณีที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำ�คัญ
ส่งเสริมให้มีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำ�คัญ
ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญ รวมถึงดูแลให้การดำ�เนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
กำ�หนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญตามสภาวการณ์ ในขณะนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้พิจารณาจัดตั้งคณะจัดการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest ) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส
กำ�หนดนโนบายในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การคัดเลือกและเพิกถอน
สินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำ�มาให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน รวมถึงจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำ�เนินการตามนโนบายและดำ�เนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล
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อำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะผูน้ �ำ ขององค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กำ�กับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร
ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กำ�หนดวาระประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และมีมาตรการที่ดูแล
ให้เรื่องสำ�คัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการพิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็น
ได้อย่างอิสระ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

อำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการดำ�เนินงาน รวมทั้งสั่งการ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติ
งานประจำ�วัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) บริหารและควบคุมการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำ�เนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
2) กำ�หนดระเบียบ วิธป
ี ฏิบตั งิ าน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงออกหรือยกเลิกระเบียบ คำ�สัง่ ข้อบังคับ ประกาศใด ๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด
3) มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำ�เนินงานต่าง ๆ ตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำ�ปีที่
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4) มีอำ�นาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติ
5) มีอำ�นาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน นอกเหนือที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณประจำ�ปี ในวงเงินไม่เกิน
3 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติ
6) มีอำ�นาจอนุมัติการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน นอกเหนือที่ได้กำ�หนดไว้ ในงบประมาณประจำ�ปี ในวงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติ
7) มี อำ � นาจในการบริ ห ารจั ด การ โดยครอบคลุ ม รายละเอี ย ดการคั ด เลื อ ก การว่ า จ้ า ง การกำ � หนดผลประโยชน์ ต อบแทนทั้ ง
ระยะสั้นและระยะยาว การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำ�นวยการอาวุโสลงไป
8) มีอำ�นาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำ�เนินคดีหรือเข้าสู้คดีใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
9) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจนั้น ๆ ได้
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการมีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) บริหารจัดการการดำ�เนินงานประจำ�วันขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดและสั่งการ เพื่อนำ�กลยุทธ์และ
พันธกิจไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในลำ�ดับรองลงมา
3) วางแผนงานโดยพิจารณาลำ�ดับความสำ�คัญระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร
4) ทำ�งานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ การปฏิบัติตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
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การแต่งตั้งและพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ ดังนี้
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อมาดำ�รงตำ�แหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2) ในการประชุมผูถ
้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจำ�นวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกได้
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
6) นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจำ �กั ด และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7) ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียง
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8) ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะ
ดำ�รงตำ�แหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
คนดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

การปฐมนิเทศกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศสำ � หรั บ กรรมการใหม่ ที่ เ ข้ า รั บ ตำ � แหน่ ง ในคณะกรรมการ เพื่ อ ให้ ก รรมการตระหนั ก
และเข้ า ใจถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ ข องการเป็ น กรรมการ โดยแบ่ ง เป็ น หั ว ข้ อ ดั ง นี้ (1) ประวั ติ บ ริ ษั ท ฯ และลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
(2) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น (3) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน (5) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (6) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (7) ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง (8) จรรยาบรรณธุรกิจ และ (9) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ

แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการได้ มี แ ผนการสื บ ทอดตำ � แหน่ ง ของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด คื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผู้ อำ � นวยการ
และผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองลงมาบุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลภายในที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมสามารถเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กในตำ � แหน่ ง นี้ ไ ด้
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ข องบริ ษั ท ฯ ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆ และเพื่ อ จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร
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ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนกรณี ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด และผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองลงมาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ หรื อ ครบวาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง
ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำ�แผนการสืบทอดงาน โดยมี
แนวทางดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

ตำ � แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ ต้ อ งจั ด ทำ � แผนการสื บ ทอดงาน ประกอบด้ ว ย ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ อำ � นวยการ
ผู้บริหารทุกสายงาน
คณะกรรมการจะพิจารณากำ�หนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำ�แหน่งงาน
คณะกรรมการจะพิจารณากำ�หนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำ�แหน่งงาน
คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับความสามารถ
ที่ต้องการเพื่อจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคล
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการ ทำ�หน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
คณะกรรมการอาจกำ�หนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหาร
องค์กรโดยรวม
คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารรายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนสืบทอดตำ�แหน่งต่อคณะกรรมการเพือ่ ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารกำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท ซึ่ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี บ ทบาทในการให้
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำ�คัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1)

2)
3)
4)
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จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 รายงานประจำ�ปี
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำ�หนด
ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ได้กำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นสำ�คัญ
 จำ�นวนกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระและมีจำ�นวนอย่างน้อย 3 คน
 คุณสมบัติทั่วไป
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่ มี นั ย ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจำ �
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 คุณสมบัติเฉพาะ
1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4) กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ใน
บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำ�ได้ไม่เต็มที่
5) สมาชิ ก ของคณะกรรมการตรวจสอบทุ ก รายไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำ�แนะนำ�จากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการบัญชีหรือการเงินจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
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ทำ�หน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6) กรรมการตรวจสอบควรได้รบั การอบรมและเสริมสร้างความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและสม่�ำ เสมอในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ และควรได้เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน โดยมี นางปาริชาต ขันทสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร และนายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ
การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่าง ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายหรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8) จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำ หนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
 จำ�นวนกรรมการ
กรรมการอย่างน้อย 3 คน
 คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง การ
บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

นายวราห์ สุจริตกุล
นายช่วงชัย นะวงศ์
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ แ ละบทบาทที่ สำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ นโยบาย รวมถึ ง ระเบี ย บ
ของบริษัทฯ และมีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำ�เนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
หรืออาจรวมไปถึงการอนุมตั ธิ รุ กรรมทีม่ นี ยั สำ�คัญหรือมีความเสีย่ งสูง เพือ่ ให้บรรลุซงึ่ วิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษทั ฯ
รวมทั้ ง มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตามค่ า นิ ย มหลั ก ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ห ารยั ง มี อำ � นาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พิจารณาและกำ�หนดการจัดทำ�กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจประจำ�ปี (รวมถึงแผนงานทัง้ ระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำ�ปี เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2) พิจารณาทบทวน ติดตาม และดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปีให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้
3) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ กำ�หนด รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัด เพียงเรื่องดัง
ต่อไปนี้
3.1) การให้วงเงินลูกค้า
3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน
3.4) การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน
3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำ�เนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำ�นาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
อำ�นาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
3.6) รายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)
3.7) งานที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงาน
3.8) เรือ่ งอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ฯ เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายดอกเบีย้ เครดิตบาลานซ์ นโยบายการปล่อย
เครดิตบาลานซ์ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
4) อนุมตั กิ ารเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายและรับประกันการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจตามขนาดรายการ
ที่คณะกรรมการกำ�หนด
5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะดำ�เนินการอื่นตามความเหมาะสม
6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ
เป็นอำ�นาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
7) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความที่บริษัทฯ
ตกเป็นจำ�เลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำ�เป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
8) รับทราบรายงานด้านการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในสำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายงาน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที
9) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
10) ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และมีการดำ�เนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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11) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรที่คำ�นึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำ�คัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
12) ควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการดำ�เนินงานของ
กองทุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือดำ�เนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance)
13) กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมกำ�หนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
14) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ใิ นการทบทวน
การให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี ม ติ ห รื อ คำ � สั่ ง ให้ บุ ค คลใด หรื อ คณะบุ ค คลใดเป็ น ผู้ รั บ มอบอำ � นาจกระทำ � การใด ๆ
แทน ผู้รับมอบอำ�นาจนั้นไม่สามารถมอบอำ�นาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำ�การดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำ�นาจนั้นได้ระบุไว้ว่า
ให้มอบอำ�นาจช่วงต่อไปได้

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำ�นวน 3 ท่าน โดยมีนายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายวราห์ สุจริตกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ กำ�หนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ มีบทบาทในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับอำ�นาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กำ�หนดและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำ�หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง
3) ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
4) พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลื่อนตำ�แหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 5 ท่าน โดยมี นายกิตติพงศ์ ศานติศรัณย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงและการลงทุน
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้อำ�นวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
4.
5.

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการจัดการความเสีย่ งและการลงทุนมีบทบาทในการกำ�กับดูแลการบริหารความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
แต่ละประเภท โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กำ�หนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง
1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาว
1.2) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำ�ปีของธุรกรรม DW ที่เสนอ โดยฝ่ายค้า
ตราสารอนุพันธ์
1.3) นโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ กระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การลงทุนที่เหมาะสม
1.4) รายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.5) บริหารจัดการเงินสดของบริษทั ฯ และลูกค้าเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยอยูภ่ ายใต้ประกาศของทางการและนโยบายของบริษทั ฯ
ที่กำ�หนดในเรื่องดังกล่าว
1.6) ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผน
การดำ�เนินงาน รวมถึง พิจารณาผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้น
1.7) อนุมัติให้ดำ�เนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น การกำ�หนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์
และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
2) พิจารณาทบทวนรายงานด้านความเสีย่ งองค์กร ได้แก่ market risk, operational risk, credit risk, liquidity risk, regulatory risk,
and legal risk เป็นต้น
3) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตั งิ านอันเกีย่ วเนือ่ งกับความเสีย่ งขององค์กรด้านต่าง ๆ เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) เพื่อพิจารณาและดำ�เนินการอันเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance related matters)
5) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์สำ�หรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Marginable stocks)
6) เพื่อพิจารณาและเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์/การให้บริการใหม่ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
7) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนการทดสอบประจำ�ปี
8) งานมอบหมายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

5. คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 4 ท่าน โดยมี นายอภินัทธ์ แช่มลำ�เจียก เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารสุงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี มี บ ทบาทในการกำ � หนดและจั ด ทำ � นโยบายในการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กำ�หนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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และปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
2) สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) ดูแลการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) จัดให้มรี ะบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชือ่ ถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทัง้
ป้องกันไม่ให้มีการนำ�ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. คณะกรรมการบริหารเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 6 ท่าน โดยมี นางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารเครดิต
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1.
2.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

3.
4.
5.
6.

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์*

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

คณะกรรมการบริหารเครดิตมีบทบาทในการบริหารจัดการเครดิตของลูกค้า โดยคณะกรรมการบริหารเครดิตมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบตั งิ านอันเกีย่ วเนือ่ งกับบัญชีและเครดิตลูกค้าของบริษทั ฯ เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
2) พิจารณาอนุมตั แิ ละให้ความเห็นชอบประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารเครดิตและบัญชีลกู ค้าของบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้อยูภ่ ายใต้
ขอบเขตที่บริษัทฯ กำ�หนด
3) พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ
4) พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5) พิจารณาการดำ�เนินการกับลูกหนี้มีปัญหา
6) พิจารณาการดำ�เนินการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงาน ปปง. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

7. คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 17 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารสูงสุด Retail Brokerage Segment และผู้บริหารสูงสุด E-business Brokerage Segment
ผู้บริหารสูงสุด Local Institution Segment
ผู้บริหารสูงสุด Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products
ผู้บริหารสูงสุด Equity Derivative Department
รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ตำ�แหน่ง

ผู้บริหารสูงสุด Stock Borrowing and Lending Department
ผู้บริหารสูงสุด Derivative Products
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสื่อสารการตลาด
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการจั ด การมี บ ทบาทในการกำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ กำ � หนด
โดยคณะกรรมการจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดทำ�แผนธุรกิจและแผนดำ�เนินงานประจำ�ปี (Business and Annual Action Plan) รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจำ�ปี
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
2) ทบทวนผลการดำ�เนินงานและกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน
3) พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
3.1) รับทราบยุทธศาสตร์และแผนการดำ�เนินการของโครงการที่สำ�คัญของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรตาม
ที่ระเบียบของบริษัทฯ กำ�หนด รวมถึงติดตามการดำ�เนินการและตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ เกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เพื่อให้
แน่ใจว่าโครงการนั้น ๆ จะประสบผลสำ�เร็จ
3.2) รับทราบเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่/กระบวนการปฏิบัติงานใหม่
3.3) อนุมัติแผนการจัดสรรทรัพยากรที่สำ�คัญของบริษัทฯ (อาทิ การใช้พื้นที่ส�ำ นักงาน เป็นต้น)
3.4) กลั่นกรองงานทุกประเภทที่ไม่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดการชุดใด ๆ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
4) รายงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสำ�คัญต่าง ๆ

8. คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการจำ � นวน 4 ท่ า น โดยมี ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ฝ่ า ยกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท ฯ ได้กำ� หนดอำ� นาจ หน้าที่ และความรั บผิ ด ชอบ ของคณะกรรมการพิ จารณาความเสี ย หาย ได้ แ ก่ การพิ จ ารณา
ความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

9. คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 5 ท่าน โดยมี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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ชื่อ-นามสกุล
3.
4.
5.

ตำ�แหน่ง

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์*

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และหาข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน
กำ�หนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส
ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

10. คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 6 ท่าน โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ด้านการจัดซื้อ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตำ�แหน่ง

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ
นางวฤณภัส ดำ�รงยิ่งสุภาพ
นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการด้านการจัดซือ้ มีบทบาทในการกำ�หนดหลักเกณฑ์และอนุมตั แิ นวทาง ขัน้ ตอนในการจัดซือ้ เช่าซือ้ และตรวจรับทรัพย์สนิ
รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่น ๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
1) กำ�หนดอำ�นาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการ
2) ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3) พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจำ�หน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีกรรมการจำ�นวน 8 ท่าน โดยมี นางสาววรัญญ์นชิ พงษ์เพิม่ มาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายค้าหลักทรัพย์
กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
7.
8.

ตำ�แหน่ง

กรรมการบริหาร Retail Brokerage Segment และกรรมการบริหาร E-business Brokerage Segment
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริ ห ารสายงานธุ ร กิ จ ค้ า หลั ก ทรั พ ย์ มี บ ทบาทในการกำ � กั บ ดู แ ลสายงานธุ ร กิ จ ค้ า หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

กำ�หนดทิศทาง กลยุทธ์และการจัดอันดับความสำ�คัญในการปรับปรุงสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจประเด็นสำ�คัญต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน
จัดสรรทรัพยากรสำ�หรับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงานของโครงการต่าง ๆ ของธุรกิจค้าหลักทรัพย์
เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่เกินกว่าอำ�นาจ
คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ และ/หรือการดำ�เนินการดังกล่าว
มีความเสี่ยงสูง

12. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 4 ท่าน โดยมีนายกิตติพงศ์ ศานติศรันย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์*

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี บ ทบาทในการรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการจั ด การความเสี่ ย งในระดั บ องค์ ก ร ตลอดจน
การกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ดี ได้แก่ รายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง ความควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมของวงเงินลูกค้าตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
2) ติดตามการปฏิบัติงานของกองทุนส่วนบุคคล การลงทุนในพอร์ตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำ�หนด
3) พิจารณาลงโทษกรณีผู้จัดการกองทุน ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ และ/หรือ เกณฑ์ที่ทางการกำ�หนด
4) พิ จ ารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความเสี่ ย งองค์ ก รด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ นำ � เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการใหม่ ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
อนุมัติ
6) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan “BCP”) ของบริษทั ฯ และแผนการทดสอบประจำ�ปี
7) พิจารณาและดำ�เนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)
8) ดำ�เนินการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กรตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะ
กรรมการบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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13. คณะกรรมการบริหารการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทัง้ หมด 4 ท่าน โดยมีนายกิตติพงศ์ ศานติศรันย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้ง
กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ การนำ�เงิน
ของลูกค้าไปลงทุน (Segregated Client’s Funds) ตลอดจนกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง
ด้านการลงทุน ได้แก่ การรายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่หมายรวมถึง
1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสัน้ และระยะยาวของพอร์ตการลงทุนของบริษทั ฯ กองทุนส่วนบุคคล และแผนการจัดสรรการลงทุน
ของลูกค้า
1.2) พิจารณา คัดเลือก และทบทวน Investment Universe สำ�หรับพอร์ตการลงทุนต่าง ๆ
1.3) พิจารณาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Screening) เพื่อขายแก่นักลงทุน เช่น ตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
หน่วยการลงทุนต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
1.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำ�ปีของธุรกรรมใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
1.5) ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวของกับธุรกรรมใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ให้สอดคล้องกับนโยบาย
กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงาน รวมถึงการพิจารณาผลการดำ�เนินงาน
1.6) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจำ�เพาะของ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกเสนอขาย
1.7) นโยบายการควบคุมความเสีย่ งด้านการลงทุนของบริษทั ฯ ทัง้ ประเภท Day Trade และ Long Term Investment การกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
1.8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบวงเงินการลงทุนตามขอบเขตนโยบายที่บริษัทฯ กำ�หนด
1.9) รายงานสถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.10) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้นโยบายบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของ
ทางการที่กำ�หนดในเรื่องนั้น ๆ
1.11) พิจารณาอนุมัติให้ดำ�เนินการใด ๆ ที่เกี่ยวการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นการกำ�หนดวงเงินการถือครอง
หลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่ได้รับ
2) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) พิจารณาและดำ�เนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)
4) พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์สำ�หรับบัญชี Credit Balance
5) พิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนลูกค้า Credit Balance ที่กระจุกตัว
6) ดำ�เนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

14. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนางสาวกนกวรรณ นกวอน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.

ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า
ผู้จัดการกองทุน
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล จะจัดประชุมทุกเดือน

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต จึงจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละบทบาทในการดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กำ�หนดระบบการจัดการลงทุนที่มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการก่อนการลงทุน และภายหลังการลงทุน
2) กำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน (Investment policy and strategy) ที่เหมาะสมกับลูกค้า
3) กำ�หนดแนวทางในการคัดเลือกสินทรัพย์แต่ละตัว และ/หรือ กลุม่ สินทรัพย์ทจี่ ะลงทุน (Investment Universe) โดยจัดให้มกี ารวิเคราะห์
การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) รวมถึงการวิเคราะห์
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำ�หนด (Product due diligence/
Product selection)
4) กำ�หนดแนวทางการส่งคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าที่คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำ�คัญ และกำ�หนดให้เปิดเผย
ให้ลูกค้าทราบว่า การส่งคำ�สั่งจะดำ�เนินการด้วยตนเองผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านบริษัทอื่น
5) กำ�หนดให้มีการจัดสรรการลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมสำ�หรับลูกค้า/กองทุน (Fair allocation)
6) กำ�หนดให้ผู้จัดการกองทุนบันทึกเหตุผลการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผล
การดำ�เนินงานของกองทุน เพือ่ การปรับเปลีย่ นการลงทุน หรือดำ�เนินการอืน่ ใดทีเ่ หมาะสม (Update and review fund performance)
8) กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมกำ�หนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
9) กำ�หนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน (Benchmark) ที่มีความยุติธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการจัดการลงทุนของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Benchmark ต้องสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนและคำ�นวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Returns) (ถ้ามี)
10) กำ�หนดให้มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนที่ชัดเจนในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า
11) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณาอนุมัติในการ
ทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
12) พิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงวาระต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
13) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ
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15. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.

กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล มีหน้าที่และบทบาทสำ�คัญในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับลักษณะความเสีย่ ง (Risk profile) ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีค่ �ำ นึงถึงความเสีย่ ง (Risk culture)
และการกำ�กับดูแลในภาพรวมที่ดี (Ensure compliance) ภายใต้ภาวการณ์ดำ�เนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญตามสภาวการณ์ ในขณะนั้น ๆ โดยการกำ�หนดนโยบายการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย
2) จัดให้มีบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (Investment risk management) ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
ดังต่อไปนี้ (แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน ตามประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง)
2.1) ความเสี่ยงด้านราคา (Market risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจทำ�ให้เกิดผลกำ�ไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได้
2.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายทรัพย์สิน หรือเลิกสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ
2.3) ความเสี่ ย งของผู้ อ อกตราสาร/คู่ สั ญ ญา (Credit risk) ซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากผู้ อ อกตราสาร/คู่ สั ญ ญา
ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
2.4) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operational risk) ซึง่ เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผิดพลาดของบุคลากร (Human error)
หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนความเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดความเสียหายจนทำ�ให้
ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจได้
2.5) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับ
ได้ตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบ
ธุรกิจ (Reputation risk)
3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (Risk manager) ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (Risk taker) และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) ดูแลตรวจสอบการลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน ในด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งทีก่ �ำ หนด
5) ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจหากมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Limit
6) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

นายวราห์ สุจริตกุล

อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 56 ปีี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ (มีอำ�นาจลงนาม)

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• รองประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 23 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 19 มิถุนายน 2552
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
		 University of Southern California, USA
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2551
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 13/2559
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
		 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำ�นวน 5 แห่ง
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล
		 คอนเน็คชั่น
• กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
• กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ
• กรรมการ และผู้อำ�นวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม
		 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
• กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 9 แห่ง
• กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
		 บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง
• กรรมการ บจ. แซ๊ป ปาร์ตี้
• กรรมการ บจ.ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
• กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์
• กรรมการ บจ. แพนเนอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
• กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
• กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
• กรรมการ บจ. ดิ อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป

การศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ
		 University of New Hampshire, USA
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2545
• ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 27/2551
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2559
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำ�นวน 1 แห่ง
• กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 3 แห่ง
• กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
• กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล
• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล,
		 พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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นายช่วงชัย นะวงศ์

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 53 ปีี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการ (มีอำ�นาจลงนาม)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการผู้อำ�นวยการ

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการ (มีอ�ำ นาจลงนาม)
• กรรมการผู้อ�ำ นวยการ

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 19 มิถุนายน 2552
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: 100,000 หุ้น
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2547
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 2 แห่ง
• กรรมการ (มีอำ�นาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ 			
ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล,
		 พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 2 มิถุนายน 2546
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - MBA General Administration Pitts burg
State University, USA
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2547
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
		 สถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

นายหยาง หลิว

อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 42 ปี
สัญชาติ จีน

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการ (มีอำ�นาจลงนาม)

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการ

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 16 ตุลาคม 2551
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ
		 American University for Human Sciences
• ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2548
• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2551
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2551
		 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 5 แห่ง
• กรรมการ (มีอำ�นาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน
		 เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครอง
		 ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		 กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กรรมการอิสระ บริษัท บลูเวล แอทเซท จำ�กัด
• คณะกรรมการทางการเงินและสินทรัพย์
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 29 มกราคม 2561
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ Peking University
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 1 แห่ง
• กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 		
ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 16 กันยายน 2552
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: 3,655,614 หุ้น
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 28 กุมภาพันธ์ 2551
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ University of San Francisco, USA
• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2547
• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2548
• ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2548
• ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 21/2558
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำ�นวน 1 แห่ง
• กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 3 แห่ง
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• กรรมการ บจ.กรุงเทพธนาคม
• กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค

การศึกษา
• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2551
• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2552
• ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2554
• ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2556
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 5/2558
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/หน่วยงานที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 2 แห่ง
• กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการบริหาร สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
		 และภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
อายุ 70 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• 22 ตุลาคม 2552
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาตรี - สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
		 University of Wisconsin, USA
การอบรม
• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2549
• ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2553
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 0/2547
• ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 19/2558
• ประกาศยนียบัตร BMD รุ่นที่ 5/2560
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำ�นวน 3 แห่ง
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บมจ.เอ็กโซติค ฟู๊ด
• ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 2 แห่ง
• กรรมการ บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
• กรรมการ บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
สัญชาติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• เลขานุการบริษัท

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 ตุลาคม 2558
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตรความรู้ส�ำ หรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการ
		 เงิน สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
• ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 25/2015
• ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 68/2016
• ประกาศนียบัตร BRP รุ่นที่ 19/2016
• ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที่ 34/2016
• ประกาศนียบัตร CRP รุ่นที่ 14/2016
ประสบการณ์
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำ�กัด
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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ประวัติผู้บริหาร
นางสาวสุพิน สุระวิชัย

นายโฆษิต ธรรมธาดา

อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนงานทางเทคนิค

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 ธันวาคม 2560
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - Association of Chartered Certified Accountants
London School of Accountancy
ประสบการณ์
• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 21 พฤศจิกายน 2559
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: 100 หุ้น
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต
		 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด
(มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

นางนุสรา รุ่นเจริญ

อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำ นวยการ และ
กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนงานการตลาดและการขาย

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 20 กุมภาพันธ์ 2557
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 สิงหาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
• รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์
• กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 21 กุมภาพันธ์ 2548
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: 205,185 หุ้น
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA
การอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 กันยายน 2551
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: 25,029 หุ้น
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาตรี - การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์

นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์

อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 19 กุมภาพันธ์ 2553
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (EMBA)
การอบรม
• ประกาศนียบัตร ปรอ.2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร ปศส.4 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร วตท.19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตร ปธส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์
• กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 19 กุมภาพันธ์ 2553
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene
Christian University, Texas, USA
ประสบการณ์
• กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์

นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์

อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 กุมภาพันธ์ 2561
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: 41 หุ้น
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 สิงหาคม 2558
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์
• ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท - MBA (International Business)
		 The George Washington University, Washington D.C,
USA
การอบรม
• ประกาศนียบัตร EDP รุ่นที่ 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด
• Executive Vice President Retail Sales Department
		 บล. ฟาร์อีสท์ จำ�กัด
• Asset Manager, Special Asset Management
		 บจ. ทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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นายปัณณทัต สมิทธิศักดา

นายสมยศ กิตติสุขเจริญ

อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 45 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และ 15

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 กรกฎาคม 2556
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์โกลเบล็ก
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส (ฝ่ายหลักทรัพย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 มกราคม 2560
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - Ms. Finance มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ

นางมานิดา สิทธิเสรี

อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
ฝ่ายธุรกิจค้่าหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 มีนาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - สถิติประยุกต์
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 1 พฤษภาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ
		 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอีสต์เบย์
ประสบการณ์
• หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-

นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 16 กรกฎาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มีการศึกษา
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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ประวัติประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสมุห์บัญชี
นางสาวช่อเพชร เรียมดี

นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ

อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย

อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำ�แหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ
• ผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี (สมุห์บัญชี)

วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 15 สิงหาคม 2560
• 8 กรกฎาคม 2552
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• ทางตรง: ไม่มี
• ทางตรง: 95 หุ้น
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
• -ไม่มี• -ไม่มีการศึกษา
การศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาโท - คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
• ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ (MBA Finance)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
การอบรม
• -ไม่มี• เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 : สาระสำ�คัญ
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
• -ไม่มีประเทศไทย
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
• -ไม่มี(7 ชั่วโมง)
ประสบการณ์
• ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบัญชและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• -ไม่มีตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี-
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บจ. ดิ อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป

บจ. แซ๊ป ปาร์ตี้

บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด

บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ฟินันซ่า

ชื่อ – สกุล

บริษัทร่วม
บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล

บริษัทย่อย
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

รายชื่อบริษัท

บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน

ตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายหยาง หลิว
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
10. นางสาวสุพิน สุระวิชัย
11. นายโฆษิต ธรรมธาดา
12. นางสาวช่อเพชร เรียมดี
13. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
14. นางนุสรา รุ่นเจริญ
15. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
16. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
17. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์
18. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
19. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์
20. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
21. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
22. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
23. นางรวีวรรณ ชัยกิจ
24. นางมานิดา สิทธิเสรี
25. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์
หมายเหตุ:

หมายถึง กรรมการ
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำ�นวนหุ้น
ชื่อ-สกุล

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายหยาง หลิว
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
10. นางสาวสุพิน สุระวิชัย
11. นายโฆษิต ธรรมธาดา

12. นางสาวช่อเพชร เรียมดี
13. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
14. นางนุสรา รุ่นเจริญ

15. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
16. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
17. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์
18. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
19. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์
20. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
21. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
22. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
23. นางรวีวรรณ ชัยกิจ
24. นางมานิดา สิทธิเสรี
25. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์
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ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�ำ นวยการ
กรรมการผู้อ�ำ นวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนงานเทคนิค
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำ นวยการ
และกรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำ นวยการ
และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนงานการตลาดและการขาย
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และ 15
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16
กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า
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31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม เพิ่มขึ้น
2561 (ลดลง)

100,000 100,000
3,655,614 3,655,614
100
-

-

-

-

-

-

-

-

205,185
25,029
41
-

205,185
25,029
41
-

-

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารกิจการที่มีระบบและกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำ�หนดให้มี
นโยบายกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนและปรับปรุง
ตามพัฒนาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com แล้ว

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ�ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1.1) บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการตระหนักในการกำ�หนดทิศทางขององค์กร โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
และพิจารณากลยุทธ์ นโยบายการดำ�เนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทัง้ ในด้านการเงินและด้านทีไ่ ม่ใช่การเงิน รวมทัง้ สือ่ สาร
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจและมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำ�เนินงาน เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
1.2) คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำ�องค์กรมีหน้าที่บริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง
ติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ตลอดจนสื่อสารนโยบายและ
ทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
1.3) บริษัทฯ ได้ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้กรรมการซึ่งถือเป็นผู้น�ำ
องค์กร จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 4 ประการ อันได้แก่
 Duty of Care
มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการ ทำ�โดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยู่
ภายใต้สถานการณ์เดียวกันจะพึงกระทำ� และทำ�โดยมีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นจะไม่น่าเชื่อถือ
 Duty of Loyalty
มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำ�นึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำ�คัญ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 Duty of Obedience
มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมไปถึงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
 Duty of Disclosure
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด
นอกจากนี้ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
1.4) นอกจากจะมีการจัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งได้ระบุกรอบการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
รวมไปถึงมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้ว บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและมอบอำ�นาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำ�เนินการแทน ภายใต้กรอบตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแลให้ฝ่าย
จัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม่�ำ เสมอ
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หลักปฏิบัติ 2: กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
2.1) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำ�หนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำ�ไปปฏิบัติ
ได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย
อย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม
ในระยะยาว
2.2) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา
กลยุทธ์ นโยบายการดำ�เนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน และสื่อสารให้พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผล
กระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำ�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่ส�ำ คัญในการดำ�เนิน
ธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำ�เนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
3.1) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำ�หนด
และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทีม่ กี ารระบุถงึ คุณสมบัตกิ รรมการ จำ�นวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอย่างเหมาะสม
รวมถึงเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าวและข้อมูลกรรมการตามความเหมาะสมในรายงานประจำ�ปีและเว็บไซต์บริษัทฯ
3.2) บริษทั ฯ ได้ระบุบทบาทและหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการ
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำ�นาจโดยไม่จำ�กัดและมีการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นอกจากนี้
ยังกำ�หนดให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ พิจารณาประเด็นเฉพาะเรือ่ ง กลัน่ กรองข้อมูล
และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จำ�นวนการประชุม และรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
3.3) แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ
โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
น่าไว้วางใจ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาประวัติและคุณสมบัติ ซึ่งจะมีการ
ทบทวนเป็นประจำ� และนำ�เสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
3.4) คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและ
หลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการเพือ่ เสนอให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ ซึง่ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้แก่ ผลการดำ�เนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กับอัตราผลตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ
3.5) บริษัทฯ ได้จัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งมีการระบุบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องการปฏิบัติ
ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) ของคณะกรรมการ และการกำ�หนดให้กรรมการสามารถดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งได้มีการเปิดเผยในรายงานประจำ�ปี รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของธุรกิจ ตลอดจนข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการประชุมที่ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวน
การประชุมคณะกรรมการในรอบปีนับตั้งแต่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง และขณะลงมติ ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ส่วนการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารนั้น บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม
3.6) บริษัทฯ ได้กำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำ�กับดูแลนโยบายและ
การดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยกำ�หนดขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมี
ความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน รวมทั้งการทำ�รายการ
ต่าง ๆ ที่สำ�คัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการทำ�สัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิด
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ความชัดเจนเกี่ยวกับอำ�นาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.7) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ นำ�แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ
มาปรั บ ใช้ โดยมี รู ป แบบการประเมิ น ทั้ ง แบบคณะและรายบุ ค คล ซึ่ ง มี ทั้ ง การประเมิ น ตนเองและการประเมิ น แบบไขว้
และได้เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในรายงานประจำ�ปี นอกจากนี้ ผลการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ
ได้แจ้งให้กรรมการทราบเพื่อนำ�ไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
3.8) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจทีเ่ ป็นประโยชน์และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลทีด่ ี นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสาร
และเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะนำ�ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ซึ่งการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละคนนั้น
บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ด้วย และในกรณีที่มีกรรมการ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มปี ฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่ ให้เข้าใจถึงโครงสร้างบริษทั ฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และอำ�นาจหน้าที่ รวมไปถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
3.9) บริษัทฯ ได้ระบุข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ กล่าวคือ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี รวมถึงกำ�หนดและแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนทราบตั้งแต่
การประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการ
ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ควรให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม
ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
โดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
ให้ มี ค วามเรี ย บร้ อ ยและสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น ได้ รวมทั้ ง ควรดู แ ลให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการ
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุม
คณะกรรมการ เอกสารสำ�คัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
4.1) แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริหาร
สูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา ซึ่งบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายใน
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำ�แหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
บริษทั ฯ ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ และเพือ่ จัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนกรณีผบู้ ริหารสูงสุด และหรือผูบ้ ริหาร
ระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการ
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำ�แผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้
 ตำ � แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ ต้ อ งจั ด ทำ � แผนการสื บ ทอดงาน ประกอบด้ ว ย ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน
 คณะกรรมการจะพิจารณากำ�หนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละ
ตำ�แหน่งงาน
 คณะกรรมการจะพิ จ ารณากำ � หนดผู้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ า ข่ า ยเหมาะสมที่ ส ามารถสื บ ทอดงานของแต่ ล ะ
ตำ�แหน่งงาน
 คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับ
ระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคล
 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการ ทำ�หน้าที่ดูแลการอบรมและ
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พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
 คณะกรรมการอาจกำ�หนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์
และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
 คณะกรรมการอาจร่ ว มหารื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คลของผู้ บ ริ ห าร
ที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนสืบทอดตำ�แหน่งต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ส่วนการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่นของกรรมการนัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนดอย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการของบริษทั ฯ
กล่าวคือ ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ได้ไม่เกิน
3 บริษัท
4.2) บริษัทฯ ได้ระบุถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่กำ�หนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงหลักเกณฑ์และปัจจัยในการ
ประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงภาพรวมขององค์กร ที่สร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เพื่อให้ระดับการจ่ายค่าตอบแทน
มีความเหมาะสม
4.3) บริษัทฯ กำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการเพื่อให้กรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งเข้าใจถึงเรื่องดังกล่าว และนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.4) บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงิน
เพื่ อ รองรั บ การเกษี ย ณอายุ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กล่ า วคื อ นั บ ตั้ ง แต่
วั น รั บ พนั ก งานเข้ า ทำ � งาน บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ภาพรวมของบริ ษั ท ฯ
ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
เข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และชีวิตประจำ�วันได้ สำ�หรับพนักงานสาขา
บริษัทฯ จะจัดให้ทำ�การฝึกอบรมที่สำ�นักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน
แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำ�ที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย
หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1) บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กิจการ
ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนมีการวางแผน ทบทวน และติดตามผลการดำ�เนินงาน
อย่างสม่ำ�เสมอ
5.2) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฎิบัติตามกรอบกติกาที่กำ�หนดอย่างเคร่งครัด
และกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ แก่ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสีย และเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ มีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
 พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและให้ความสำ�คัญ
เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ทำ�งานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบัน
ที่อยู่ร่วมกัน
 ลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำ�คัญของข้อมูลของ
ลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลทรัพย์สินของ
ลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำ�นึงถึง
ความเข้าใจของลูกค้าเป็นสำ�คัญ จึงโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสุงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำ�รวจความคิดเห็นของลูกค้าและนำ�ข้อเสนอแนะดังกล่าว
มาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
 คู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขทางการค้า
และสัญญาที่ทำ�ร่วมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ถือเป็นการไม่สุจริตกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ
จะพิจารณาคู่ค้าจากสถานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติต้องห้ามอันเกิดจากการทุจริต
และคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้า
หรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้ และให้บริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการปรึกษาหารือกับคู่ค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนด้วย
 เจ้าหนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำ�ระคืน การบริหารเงินทุน และการดูแลหลักทรัพย์ค�้ำ ประกัน
โดยรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ ด้วยความถูกต้องและซือ่ สัตย์อย่างสม่�ำ เสมอ และหากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่หารือร่วมกันได้หรืออาจมีกรณีที่อาจเกิดการผิดนัดชำ�ระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
โดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนและดำ�รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำ�เนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สังคมและชุมชน
บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็น
การสร้างจิตสำ�นึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัย โดยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัด
บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น
 สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ สร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานภายในสำ�นักงาน เช่น การประหยัดน้ำ�และไฟ การใช้
อุปกรณ์ส�ำ นักงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ
Reuse สำ�หรับเอกสารที่ไม่สำ�คัญ เป็นต้น
 คู่แข่ง
บริษัทฯ มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้
และไม่มีนโยบายที่จะทำ�ลายคู่แข่งแต่อย่างใด รวมทั้งได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจโดยตลอดมา
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 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญ และมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริต
คอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
5.3) บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการตระหนักถึงความสำ�คัญในการใช้และจัดสรรทรัพยากรในการดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำ�เนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน
5.4) คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบ
กำ�หนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้ ม ของความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ รวมถึ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้มีการนำ�ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนดูแลการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6.1) บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับระบบการกำ�กับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ภิ ายใน โดยมีการกำ�หนดนโยบาย
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ ประเมินความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ อย่างสม่�ำ เสมอ
พร้อมทั้งติดตาม และกำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และความเสี่ยงต่าง ๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำ�หนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2) บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบการกำ � กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีจำ�นวนอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติและ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในรายงานประจำ�ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้กำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการ
6.3) บริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้
 กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ท่อนทำ�การซือ้ ขายและรายงานการเปลีย่ นแปลงการมีสว่ นได้เสียของตนให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย ส่วน
พนักงานต้องรายงานการซื้อขายและถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด
 ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำ�หนด หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ส่วนกรรมการห้ามซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุม
คณะกรรมการเพือ่ รับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือน ทัง้ นี้ หากจะซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ ควรรออย่างน้อย
1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว
 การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว
 พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้า
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หรือดูแลเงินลงทุนของบริษทั ฯ จะต้องไม่สง่ คำ�สัง่ ซือ้ ขายด้วยตนเอง เพือ่ ป้องกันการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดกั หน้าลูกค้า
(Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวน
การจัดทำ�บทวิเคราะห์นนั้ จะต้องไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นกระบวนการจัดทำ�บทวิเคราะห์จนถึง 3 วันทำ�การหลังจาก
บทวิเคราะห์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่แก่ลูกค้า
6.4) บริษัทฯ มีการจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความสำ�คัญและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่ส่อไปในทาง
จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำ�ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้ง
ให้พนักงาน พึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำ�หรือละเว้น
การกระทำ�ใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่ของตน
6.5) คณะกรรมการได้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งได้กำ�หนดให้ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้น
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรงผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
 จัดส่งให้กับ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001-8 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009
 จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com
 แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และรับผิดชอบกำ�หนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส
รวมทั้งดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
7.1) บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน
รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำ�เนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดซึง่ สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
 รายงานประจำ�ปี
 งบการเงิน และคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 รายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอืน่ ๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ
 ข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2) บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่ำ�เสมอ รวมไปถึง ดูแลให้การทำ�รายการใด ๆ จะต้องไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำ�เนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำ�ระหนี้
7.3) บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการดูแลและติดตามการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ดูแลการกำ�หนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างมีจริยธรรมและสมเหตุสมผล รวมถึงติดตามให้มีการรายงานสถานะอย่างสม่�ำ เสมอ
7.4) บริษัทฯ มีการจัดทำ�และเปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ
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ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7.5) บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการกำ�หนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม นโยบายในการจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มความชัดเจน
7.6) บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
 แบบ 56-1 และรายงานประจำ�ปี
 โครงสร้างการถือหุ้น
 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 ข้อบังคับบริษัทฯ
 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
 กฎบัตรของคณะกรรมการ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ข้อมูลติดต่อบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
8.1) บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด ทั้งนี้ ในการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1) ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดให้เรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้ถูกบรรจุเป็นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น และผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน
 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำ�ไรและการจ่ายเงินปันผล
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี
 กิจการอื่น ๆ
2) บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้
ล่วงหน้า โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม จะต้องเป็นไปตามที่ก�ำ หนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ส่วนการเสนอวาระการประชุมนั้น บริษัทฯ
ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
- เรือ
่ งทีก่ �ำ หนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ได้แก่
1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในข้อ 2 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย
ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)
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2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติเรื่องดังกล่าว
3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจที่บริษัทฯ จะดำ�เนินการให้เกิดผลตามประสงค์
4) เป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ถื อ หุ้ น ได้ เ คยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ในรอบ12 เดื อ นที่ ผ่า นมา และ
เรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 12 ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำ�เสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำ�คัญจากข้อเท็จจริง
ในขณะที่นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขอ
งบริษัทฯ
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการแล้ว
- เรือ
่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำ�หนด
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- เรื่องที่เป็นอำ�นาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) (“แบบเสนอวาระฯ”)” พร้อมเอกสารหลักฐานที่ก�ำ หนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท
ที่ companysecretary@fnsyrus.com เพือ่ ให้กรรมการบริหารได้พจิ ารณากลัน่ กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ก�ำ หนด ให้ถึงบริษัทฯ
ภายในเวลาที่กำ�หนด ตามที่อยู่ดังนี้
สำ�นักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และ
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน
 เรื่องที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระ
ที่กำ�หนดโดยผู้ถือหุ้น
 เรือ่ งทีไ่ ม่ผา่ นความเห็นจากคณะกรรมการจะแจ้งเป็นเรือ่ งเพือ่ ทราบและชีแ้ จงเหตุผลในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขณะที่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามดังกล่าวข้างต้น
 ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ต้ อ งกรอก “แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป็ น
กรรมการ (“แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลฯ”)” พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ กำ � หนด และส่ ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่
companysecretary@fnsyrus.com เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือ
ชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ก�ำ หนด ให้ถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่ก�ำ หนด ตามที่อยู่ดังนี้
สำ�นักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
- มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำ�คัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- ไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท
 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย
จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมฯ ว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
3) บริษัทฯ ได้ระบุข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
 วัน เวลา และสถานที่ประชุม
 วาระการประชุม โดยแบ่งเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ และได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ
ค่าตอบแทนเป็นแต่ละวาระ
 วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
แต่ละวาระ
วาระการจ่ายเงินปันผล
- บริษัทฯ ได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งในปีที่เสนอและข้อมูลเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- บริษท
ั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการลงคะแนนเพือ่ เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึง่ ได้ระบุขอ้ มูลของกรรมการ
ได้แก่ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำ�งาน จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมไปถึง การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
วาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
- บริ ษั ท ฯ ได้ ร ะบุ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการกำ � หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ และค่ า ตอบแทนทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในปีที่เสนอและปีก่อนหน้า
วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
- บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัดระยะเวลาและประสบการณ์ทำ�งาน ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี
ให้กับบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีรวมไปถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วยค่าสอบ
บัญชีและค่าบริการอื่น ทั้งปีที่เสนอและปีก่อนหน้า
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข (แบบ ค บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ)
 ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อน
เข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
4) บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับ
แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลอีกทางหนึ่ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำ�ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำ�ถามมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดและเผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการส่งคำ�ถาม
ล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 ผู้ถือหุ้นเสนอคำ�ถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และ E-mail ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
- คำ�ถามและวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำ�ถาม
- ทางโทรสารหมายเลข 0-2658-9110
 ช่วงเวลาที่เปิดรับคำ�ถาม
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำ�ถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตามลำ�ดับ
 การตอบคำ�ถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำ�ถาม
ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
8.2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3
เดือน โดยได้แจ้งถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้มี
การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำ�เป็น
บริษัทฯ ได้กำ�หนดวันและเวลา รวมไปถึงสถานที่ประชุมที่คำ�นึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุถึงเอกสารหรือ
หลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการจำ�กัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งบริษัทฯ
ได้อ�ำ นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ เพิม่ เติม โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และ
เสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ในการออกเสียง โดยการมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำ�นวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำ�กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมถึงได้เปิดเผยถึงข้อปฏิบตั สิ �ำ หรับการประชุมและ
ลงคะแนนเสียงด้วย ส่วนการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะแจ้งก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ เนื่องจากอาจ
มีวิธีการนับคะแนนเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละวาระ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม รวมไปถึงกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสตั้งคำ�ถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ผู้ส อบบั ญ ชี แ ละที่ ป รึ ก ษากฎหมาย เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ดู แ ลให้ ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่นั่งสำ�หรับตัวแทนผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษา
กฎหมาย เพื่ อ สั ง เกตการณ์ แ ละตรวจสอบความโปร่ ง ใสในการนั บ คะแนนเสี ย งด้ ว ย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยถึ ง
ผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีเมื่อแต่ละวาระสิ้นสุดลง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้วย
สำ�หรับวาระการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระหรือวาระทีม่ หี ลายรายการนัน้ บริษทั ฯ ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือลงมติแยกในแต่ละรายการ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม มี ค วามถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ � และโปร่ ง ใสยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ นำ � ระบบ Barcode มาใช้
อำ�นวยความสะดวกในที่ประชุม เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลต่อที่ประชุม
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8.3) บริ ษั ท ฯ ได้ แ จ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ภายในวั น ที่ มี ก ารประชุ ม
โดยได้ระบุรายละเอียดในแต่ละวาระ ประกอบไปด้วย ผลของมติ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละประเภท (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) ซึ่งแสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบจำ�นวนหุ้น และสัดส่วน
ร้อยละ ส่วนการจัดทำ�รายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม สัดส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียง และ
มติจากที่ประชุม รวมไปถึงรายชื่อและประเด็นคำ�ถามของผู้ถือหุ้นที่ได้มีการซักถามและการชี้แจงของบริษัทฯ ในแต่ละวาระ
อย่างถูกต้องและครบถ้วน และนำ�ส่งเอกสารดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อนำ�มาใช้ด�ำ เนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
การต่อต้านทุจริต
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thaland’s Private Sector
CollectiveAction Coalition Against Corruption:
CAC) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึง
ผลร้ า ยและอุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ร และประเทศชาติ
อันเกิดจากการทุจริต และมีจิตสำ�นึกที่ดีในการร่วมกันต่อต้าน
ภั ย ร้ า ยดั ง กล่ า วโดยพนั ก งานจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ เ สนอหรื อ
ผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์
อื่ น ๆ ในทุ ก รู ป แบบที่ ส่ อ ไปในทางที่ จู ง ใจให้ ต นหรื อ บุ ค คลอื่ น
กระทำ � หรื อ ละเว้ น การกระทำ � ในทางมิ ช อบ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม นอกจากนี้ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความระมั ด ระวั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ต นเองหรื อ บริ ษั ท ฯ ถู ก ใช้
เป็ น ช่ อ งทางหรื อ เครื่ อ งมื อ ในการกระทำ � ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
การทุ จ ริ ต ทั้ ง นี้ ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ มี ผ ลการประเมิ น
ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (AntiCorruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์
อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึง
การนำ�ไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบ
บั ญ ชี ที่ สำ � นั ก งานให้ ค วามเห็ น ชอบ การได้ รั บ การรั บ รองเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ
จากหน่วยงานภายนอกต่อการดำ�เนินการตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริต
นอกจากนี้ หากมีการพบเห็นหรือล่วงรู้ถึงการกระทำ�
ที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้อง
ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และต้องแจ้งเบาะแสให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบได้รับทราบผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมถึงให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น นโยบายสำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่คำ�นึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำ�หนด
เป็ น นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ แสดงถึ ง เจตนารมณ์ ใ น
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ และกำ � หนด
ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับในการ
หลี ก เลี่ ย งการกระทำ � ที่ อ าจทำ � ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนมี

ประสิทธิภาพลดลง หรืออาจทำ�ให้บริษัทฯ เสียหายหรือได้รับ
ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์
เพื่ อ ตนเองหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการค้ า ของบริ ษั ท ฯ เช่ น
ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัท
คู่ แ ข่ ง ซึ่ ง หากเป็ น การได้ ม าก่ อ นเป็ น พนั ก งานบริ ษั ท ฯ หรื อ
ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำ�ธุรกิจนั้น หรือได้มาทางมรดก พนักงาน
มีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับ
ผิ ด ชอบเข้ า ไปกำ � กั บ ดู แ ลการทำ � รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ มี ค วาม
โปร่งใสและชัดเจน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร
ที่ ยึ ด มั่ น ต่ อ การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมการดำ�เนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้ง
ให้ ค วามเคารพและปฏิ บั ติ ต่ อ ทุ ก คนตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ แ บ่ ง แยกความแตกต่ า งในด้ า นต่ า ง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สีผิว
การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีความแตกต่างกัน
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
ใด เช่น การจัดเลีย้ งหรือการรับการเลีย้ ง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายรับหรือรายจ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ เป็ น เรื่ อ งที่ ส ามารถ
เกิ ด ขึ้ น ได้ อย่ า งไรก็ ต ามการให้ ห รื อ การรั บ ผลประโยชน์ นั้ น
ต้องกระทำ�อย่างโปร่งใสในเพียงวิสัยอันควร หรือช่วงเทศกาล
และประเพณี นิ ย มเท่ า นั้ น พนั ก งานจะต้ อ งไม่ เ รี ย กร้ อ งหรื อ
รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินความ
เหมาะสม ทั้งนี้ผลประโยชน์ดังกล่าว จะต้องมีมูลค่าที่ไม่มาก
จนเกินความเหมาะสม และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
หากมิใช่แล้ว พนักงานมีหน้าที่จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาและเทคโนโลยี เ ป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง เป็ น หน้ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานในการดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสียสูญหาย หรือ
ถู ก นำ � ไปใช้ ใ นทางมิ ช อบ ต้ อ งใช้ ง านด้ ว ยความรอบคอบและ
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ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หรือนำ�เทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูล
ดังกล่าว โดยจะต้องไม่น�ำ ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่เปิดเผยสูส่ าธารณะ
ไปแสวงหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้ อ ม
รวมถึ ง บอกกล่ า วและเผยแพร่ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ไม่ ว่ า บุ ค คลนั้ น
จะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูล
และความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ พ นั ก งานควรละเว้ น การซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่
สถานะการเงิ น รวมถึ ง ข้ อ มู ล สำ � คั ญ อื่ น ๆ โดยควรรอ
อย่ า งน้ อ ย 1-2 วั น หลั ง จากมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
แก่สาธารณชนแล้ว ทัง้ นี้ พนักงานต้องแจ้งข้อมูลการมีบญ
ั ชีซอื้ ขาย
ณ วันที่เริ่มเข้าทำ�งานกับบริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายกำ�กับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และหากมี ก ารซื้ อ ขาย
กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าท่อนทำ�การซื้อขาย
และรายงานการเปลี่ ย นแปลงการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย ส่วนพนักงานต้องรายงาน
การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ตามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
กำ�หนด กล่าวคือ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่ง
สำ�เนาการซื้อขายทุกครั้งต่อฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานภายใน
วั น ที่ 15 ของเดื อ นถั ด ไปหากมี ค วามเคลื่ อ นไหวการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ หรือรายงานทุก 6 เดือน หากไม่มีความเคลื่อนไหว
เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำ�ข้อมูล
ภายในหรือข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญไปใช้ในทางมิชอบ อันจะส่งผล
กระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็นบริษทั
หลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง มี
การกำ � หนดเพิ่ ม เติ ม ให้ พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยที่
ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจ
ซื้ อ ขายแทนลู ก ค้ า หรื อ ดู แ ลเงิ น ลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งไม่
ส่งคำ�สั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์
ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชี
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานรั บ ทราบและอนุ มั ติ ก่ อ นทุ ก ครั้ ง ส่ ว นพนั ก งานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ�บทวิเคราะห์นั้น จะต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการจัดทำ�บทวิเคราะห์ตามระยะเวลา
ที่บริษัทฯ กำ�หนด
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การมีและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการที่ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการ
อำ � นวยความสะดวกต่ อ การดำ � เนิ น ชี วิ ต ในชี วิ ต ประจำ � วั น
มากขึ้ น บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะนำ � เทคโนโลยี ม าเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ
ในการดำ�เนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ อ อนไลน์ (Finansia HERO) เพื่ อ เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายให้ ลู ก ค้ า สามารถทำ � ธุ ร กรรมได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ อื่ น ๆ รวมไปถึ ง
การทำ � ธุ ร กรรมผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ที่ จ ะมี ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง าน
ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ กั บ ความต้ อ งการของ
นั ก ลงทุ น แต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ ง ได้ มี ก ารออกแบบหน้ า จอการใช้ ง าน
ให้ นั ก ลงทุ น สามารถเลื อ กหน้ า จอการใช้ ง านที่ เ หมาะสมกั บ
ตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ได้ ด้ ว ยตั ว เอง และด้ ว ยเป็ น นวั ต กรรมใหม่
ที่ พั ฒ นาขึ้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง จั ด ให้ มี ก ารอบรมและสั ม มนาการ
ใช้ ร ะบบดั ง กล่ า วควบคู่ ไ ปกั บ การลงทุ น แก่ นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจ
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า และไม่ ใ ช่ ลู ก ค้ า ขยายวงกว้ า งไปถึ ง นั ก ศึ ก ษา
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำ�ความรู้และวิธีการใช้งานไปใช้ลงทุน
ในแบบฉบั บ ที่ ต นเองต้ อ งการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบบนี้
จึ ง ถู ก สร้ า งและออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ และตอบโจทย์ ก าร
ลงทุ น ในทุ ก ด้ า น บนพื้ น ฐานความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และ
ความสะดวกสบายของลู ก ค้ า เพื่ อ มอบประสบการณ์ ที่ ดี แ ละ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาสของการลงทุน
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง และ
การรายงานทางการเงิน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่
กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น จึ ง ได้ กำ � หนดนโยบายการควบคุ ม และ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการรายงานทางการเงิน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ร ะบบ
การควบคุ ม และตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีการติดตามและทบทวนระบบงานอย่างสม่�ำ เสมอ ตลอดจนให้ฝา่ ย
จัดการมีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบดูแลให้การจัดทำ�รายงานทางการเงิน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งให้ความสำ�คัญในการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถทำ�หน้าทีใ่ นการมีสว่ นร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจ
และประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในระยะยาว รวมทั้ ง ดำ � เนิ น การ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้น
คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ
พนักงาน
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ พนั ก งานทุ ก รายอย่ า ง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับการดูแล
เรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
อย่ า งเหมาะสม นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น และให้ ค วามสำ � คั ญ
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก รายได้ เ ข้ า รั บ การอบรมและสั ม มนา
เพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจและเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม และ
สร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน
ลูกค้า
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ลู ก ค้ า ทุ ก รายอย่ า ง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำ�คัญของข้อมูล
ของลู กค้ า โดยจัดให้มีร ะบบงานที่ป้องกัน การใช้หรือ เปิ ด เผย
ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า การดู แ ลข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์
และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำ�นึงถึงความเข้าใจของ
ลูกค้าเป็นสำ�คัญ จึงโฆษณาสินค้าหรือบริการนัน้ อย่างตรงไปตรงมา
และไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสุงสุด
แก่ ลู ก ค้ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารสำ � รวจความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า และ
นำ � ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วมาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสิ น ค้ า และ
บริการให้ดียิ่งขึ้น
คู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม
และปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม ภายใต้ เ งื่ อ นไขทางการค้ า
และสั ญ ญาที่ ทำ � ร่ ว มกั น และไม่ มี น โยบายเรี ย กรั บ หรื อ จ่ า ย
ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ถื อ เป็ น การไม่ สุ จ ริ ต กั บ คู่ ค้ า โดยบริ ษั ท ฯ
จะพิ จ ารณาคู่ ค้ า จากสถานะทางการเงิ น ที่ มั่ น คงและสามารถ
ตรวจสอบได้ ไม่มปี ระวัตติ อ้ งห้ามอันเกิดจากการทุจริต ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและคำ � นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถผลิ ต และส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้ และให้บริการหลังการขาย

ทีน่ า่ พึงพอใจ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการปรึกษาหารือกับคูค่ า้ เพือ่ ร่วมกัน
พัฒนาธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนด้วย
เจ้าหนี้
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ในการรั ก ษาสั ม พั น ธภาพที่ ยั่ ง ยื น
และปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา ข้ อ ตกลง และเงื่ อ นไขที่ มี ต่ อ เจ้ า หนี้
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ เ งิ น
การชำ�ระคืนการบริหารเงินทุน และการดูแลหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
โดยรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยความ
ถูกต้องและซือ่ สัตย์อย่างสม่�ำ เสมอ และหากไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
ข้อผูกพันที่หารือร่วมกันได้หรืออาจมีกรณีที่อาจเกิดการผิดนัด
ชำ�ระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนและดำ�รง
เงิ น กองทุ น สภาพคล่ อ งสุ ท ธิ โดยมี ก ารติ ด ตามดู แ ล
อย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้มสี ภาพคล่องทีเ่ พียงพอในการดำ�เนินธุรกิจ
และเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังคมและชุมชน
บริษทั ฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำ�นึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบภัย โดยการร่วม
บริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ
ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือ
นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป หรื อ เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ การ
ฝึกงาน เป็นต้น
สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ สร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ ให้รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประหยัดน้ำ�และไฟ
การใช้อปุ กรณ์ส�ำ นักงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดปริมาณการ
ใช้ ก ระดาษโดยการใช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และใช้ ก ระดาษ
Reuse สำ�หรับเอกสารที่ไม่เป็นความลับ เป็นต้น
คู่แข่ง
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ก้ า วหน้ า และอยู่ บ น
พืน้ ฐานทีม่ นั่ คง สามารถเทียบเคียงกับคูแ่ ข่งขันในตลาดโดยรวมได้
และไม่ มี น โยบายที่ จ ะทำ � ลายคู่ แ ข่ ง แต่ อ ย่ า งใด รวมทั้ ง ได้
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
ฉ้อฉล และยึดถือความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจโดยตลอดมา
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การกำ�กับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ
 การประชุมของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ
แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายหยาง หลิว
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

จำ�นวนการเข้าร่วมประชุม / จำ�นวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง)
7/9
7/9
9/9
7/9
9/9
5/9
6/9
9/9
9/9

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ:
• กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
สรุปได้ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

จำ�นวนการเข้าร่วมประชุม / จำ�นวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง)
6/8
8/8
8/8

โดยมี นางปาริชาต ขันทสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทยจั ด ขึ้ น และ/หรื อ ตามหลั ก สู ต รที่ สำ � นั ก งาน ก.ล.ต.กำ � หนด เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพือ่ ประโยชน์ในการรับรู้
ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ จะนำ�ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้
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ชื่อ-นามสกุล
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายหยาง หลิว
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

DCP DAP

ACP

2545
2551
2551
2549

- 2559
- 2551 - 2559
- 2558
- 2558
- 2558
2548 - 2548 - 2558 2558
2552 - 2554 2556 2558
2553 - 2557 2558

2551
2547
2547
2548
2547
-

CSP

FND

SFE

HRP

CGI AACP BMD
2560

หมายเหตุ:
1) ในปีที่ 2562 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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้ง
พัฒนาการทำ�งานให้มปี ระสิทธิผลมากขึน้ แบบประเมินทีบ่ ริษทั ฯ นำ�มาใช้นี้ ได้พฒ
ั นามาจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุง
เนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยสำ�นักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ
เป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินและจัดทำ�ผลคะแนนเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ
ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
1) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
กรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ล ะท่ า นจะประเมิ น ภาพรวมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะ โดยหั ว ข้ อ ประเมิ น
ประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมของคณะกรรมการ (4) การทำ�หน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล
กรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ล ะท่ า นจะประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการบริ ษั ท ฯ ท่ า นอื่ น ๆ โดยหั ว ข้ อ ประเมิ น ประกอบไป
ด้ ว ย (1) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ (2) การประชุ ม ของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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3) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยหัวข้อประเมิน
ประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของคณะกรรมการตรวอจสอบ และ (4) เรื่องอื่น ๆ เช่น การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
4) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบท่านอืน่ ๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้าง
และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5) แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ล ะท่ า นจะประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร โดยหั ว ข้ อ ประเมิ น ประกอบไปด้ ว ย
(1) ความเป็ น ผู้ นำ � (2) การกำ � หนดกลยุ ท ธ์ (3) การปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิ บั ติ ท างการเงิ น
(5) ความสั ม พั น ธ์ กั บ คณะกรรมการ (6) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอก (7) การบริ ห ารงานและความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ลากร
(8) การสืบทอดตำ�แหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ (10) คุณลักษณะส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกด้วย
ทั้งนี้ การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำ�เนินการในเรื่องนั้น
ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นดี
เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมิน
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.50
- คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
2) คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.00
- กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี
3) คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.25
- คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
4) คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-

-

156

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.00
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีีเยี่ยม

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วย: บาท
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายหยาง หลิว
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
รวม

ปี 2562
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
เบี้ยประชุม
และอื่น ๆ
350,000
210,000
160,000
100,000
320,000
1,000,000
340,000
500,000
340,000
500,000
1,820,000
2,000,000

ปี 2561
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
เบี้ยประชุม
และอื่น ๆ
500,000
330,000
120,000
680,000
1,000,000
460,000
500,000
500,000
500,000
2,590,000
2,000,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
หน่วย: บาท
ชื่อ-นามสกุล
1. นายวราห์ สุจริตกุล
2. นายช่วงชัย นะวงศ์
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
4. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
รวม

ปี 2562
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
เบี้ยประชุม
และอื่น ๆ
360,000
160,000
520,000
-

เบี้ยประชุม

ปี 2561
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ
-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วย: บาท
ชื่อ-นามสกุล
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสุงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนงานเทคนิค
รวม

ปี 2562
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
เบี้ยประชุม
และอื่น ๆ
400,000
400,000

-

เบี้ยประชุม

ปี 2561
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ
-

-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเครดิต
หน่วย: บาท
ชื่อ-นามสกุล
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
6. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
รวม

ปี 2562
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
เบี้ยประชุม
และอื่น ๆ
80,000
80,000
-

ปี 2561
บำ�เหน็จกรรมการ
โบนัสและอื่น ๆ

เบี้ยประชุม
-

-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน
หน่วย: บาท
ชื่อ-นามสกุล
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รวม

ปี 2562
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
เบี้ยประชุม
และอื่น ๆ
80,000
80,000
-

เบี้ยประชุม

ปี 2561
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ
-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ให้กับผู้บริหารรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
177,204,807 บาท
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*
คณะกรรมการบริหารเครดิต*
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารการลงทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

*หมายเหตุ : ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 8/2562 วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562 ได้ พิ จ ารณาปรั บ โครงสร้ า งคณะกรรมการ
จั ด การ โดยยกเลิ ก คณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย งและการลงทุ น และคณะกรรมการบริ ห ารเครดิ ต และจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการการลงทุนแทน

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทย่อย
หน่วย: บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ชื่อ-นามสกุล
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
3. นางชุติมา วรมนตรี
รวม

ปี 2562
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
เบี้ยประชุม
และอื่น ๆ
30,000
30,000
-

เบี้ยประชุม

ปี 2561
บำ�เหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ
-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่มี ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่าย
สมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริหาร เป็นเงินจำ�นวน 5,383,837บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�ำ ประกันภัยความเสี่ยงที่เกิด
ความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2562 เป็นเงินจำ�นวน 543,780 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fees) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำ�นักงาน อีวาย
จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงินดังนี้
หน่วย: บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
รวม

2562

2561

1,800,000
400,000
2,200,000

1,560,000
400,000
1,960,000

เปลี่ยนแปลง
+240,000
+240,000

2) ค่าบริการอื่น
-ไม่มี-
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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการกระทำ�หรือการสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งจะมีการดำ�เนินงานและกระบวนการตรวจสอบ
โดยการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ หากมีมูลความจริง จะมีนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
พร้ อ มทั้ ง จั ด คั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และพิ จ ารณากำ � หนดบทลงโทษต่ อ ไป รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารกำ � หนดมาตรการ
เพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล หรื อ แจ้ ง เบาะแส ผู้ ร ายงาน ผู้ ร้ อ งเรี ย น หรื อ ผู้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรายงานข้ อ มู ล หรื อ เบาะแส
ที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ

แนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการที่ยังไม่ ได้น�ำ มาปรับใช้
 คณะกรรมการควรกำ�กับดูแลให้การจัดทำ�กลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดย
คำ�นึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควรสนับสนุนให้มีการจัดทำ�หรือ
ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำ�หรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปี
ได้คำ�นึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
คำ�อธิบาย: บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพือ่ นำ�แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ในการกำ�หนด
เป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป้าหมายของบริษัทฯ มีความยั่งยืน
 ในการกำ�หนดกลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทำ�ให้เข้าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
คำ�อธิบาย: บริษัทฯ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังขาดความชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำ�แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ในการกำ�หนดเป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
คำ�อธิบาย: แม้วา่ ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำ�หน้าทีข่ องประธาน
กรรมการมีความเหมาะสมแล้ว เนือ่ งจากการให้ความเห็นและการกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ฯ เป็นการกำ�หนดร่วมกัน
ของคณะกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระหรือปราศจากการแทรกแซง และในขณะเดียวกัน ประธานกรรมการยังให้การสนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ คุณสมบัตขิ องประธานกรรมการยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกด้วย
 ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว
เดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำ�งาน หรือได้มอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
2) แต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำ�หนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
คำ�อธิบาย: องค์ประกอบของคณะกรรมการทีค่ วรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึง่ นัน้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาถึงความ
เป็นอิสระของกรรมการแล้วมีความเห็นว่า การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นของกรรมการนัน้ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการแล้ว
และถึงแม้สัดส่วนกรรมการอิสระจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ยังคงเป็นไปตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัดที่ต้องมีจำ�นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ จึงยังคง
โครงสร้างดังกล่าวไว้เช่นเดิม นอกจากนี้ การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้ระยะเวลาในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งนานกว่านั้น
คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
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 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ
คำ�อธิบาย: แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหา
กรรมการ โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและน่ า ไว้ ว างใจ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า ว คณะกรรมการจะพิ จ ารณาประวั ติ แ ละคุ ณ สมบั ติ
ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำ� และนำ�เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวจากมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่ง
ตั้งกรรมการ
 คณะกรรมการควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ แ ละประธานควรเป็ น กรรมการอิ ส ระ
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทน
คำ�อธิบาย: คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว มีความ
เห็นว่า ประธานกรรมการซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำ�สุงสุดขององค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสม
ที่จะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำ�หนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการอย่างน้อย ทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำ�เนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปี
คำ�อธิบาย: คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่ดี และควรจัดให้มีเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำ�การก่อนวันประชุม
คำ�อธิบาย: บริษัทฯ มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เนื่องมาจากอาจมีการใช้ข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ จึงเป็นเหตุอาจทำ�ให้เกิดความล่าช้าขึ้น
ได้ ขณะที่ระยะเวลา 5 วันทำ�การที่หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ได้กำ�หนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาและ
มีความเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่มีความแตกต่างจากข้อปฏิบัติเดิมของบริษัทฯ จึงยังคงข้อปฏิบัตินี้ไว้เช่นเดิม
 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็นเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึง
ผลการประชุมด้วย
คำ�อธิบาย: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณานำ�แนวปฏิบัตินี้มาใช้ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานยิ่งขึ้น
 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกำ�หนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้
ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้
ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�อธิบาย: นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มความชัดเจน
 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำ�การถัดไปผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คำ�อธิบาย: บริษทั ฯ มีการแจ้งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มกี ารแจ้งผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำ�เนินการ
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กิจกรรมตอบแทนสังคม

ห่มไออุ่น มอบทุนการศึกษา 2562
โดย Finansia

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล
จึงได้รวบรวมเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสมทบทุนการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พร้อมมอบผ้าห่มสู้ลมหนาว ณ อำ�เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฎิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนให้การแนะนำ�ในเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
เพือ่ ทบทวนและประเมินผลเกีย่ วกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และ
แผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินสำ�หรับทุกๆ สิน้ ไตรมาสของปี
รวมถึงทำ�การประเมินผลและนำ�เสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำ�ให้มั่นใจว่า ข้อบกพร่อง
ด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทำ�รายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในกฎระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกนำ�เสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำ�กับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทฯ ยังทำ�หน้าที่เป็นผู้อำ�นวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในการปรับปรุงการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการปฏิบตั ติ ามของบริษทั ฯ ผ่านทางกระบวนการตรวจสอบภายในการติดตามผลภาย
หลังจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมทั้งการให้ค�ำ แนะนำ�ในการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานในบริษัทฯ และยังทำ�งานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและหลักการประพฤติปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และยังช่วยส่งเสริมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ในภาพรวม

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจำ�ปี ทำ�การประเมินและให้คำ�แนะนำ�กับคณะกรรมการบริษัทฯ
2) พิจารณาการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และนำ�เสนอต่อ		
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
3) พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง พิ จ ารณาผลของการตรวจสอบภายใน และการ
แก้ไขปรับปรุง
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1) รายงานทางการเงินในปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3) ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4) ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
5) รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2562 มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น ไป เพื่ อ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
6) ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการดำ�เนินการ
แก้ไขปรับปรุงของบริษัทฯ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
จำ�นวนการเข้าร่วมประชุม / จำ�นวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง)
1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
6/8
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
8/8
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
8/8
		
7) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำ�หรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563

พลตำ�รวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับระบบการกำ�กับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการกำ�หนดนโยบาย
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ ประเมินความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม่�ำ เสมอ พร้อมทัง้ ติดตาม
และกำ � หนดมาตรการในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในด้ า นการล่ ว งรู้ ข้ อ มู ล ภายใน ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และความเสี่ ย งต่ า งๆ
ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำ�หนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มี
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ฯ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ทำ � หน้ า ที่
พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภาย
ในให้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง โดย
กำ�หนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถ
ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการ
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งโดย
พิ จ ารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ า ยตรวจสอบ
ภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดเป็ น รายปี เ พื่ อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่ามีระบบการควบคุมใดบ้างที่
บริษัทฯ ต้องให้สำ�คัญเป็นพิเศษรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ใ ห้ คำ � แนะนำ � แก่ ฝ่ า ยตรวจสอบถึ ง วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
และระบบการควบคุ ม ภายใน โดยเน้ น ในเรื่ อ งการแบ่ ง แยก
อำ � นาจหน้ า ที่ อำ � นาจในการสั่ ง การที่ ชั ด เจน และติ ด ตาม
ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ พ บจากการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
และทั น เหตุ ก ารณ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดต่ อ
บริษัทฯ และขัดต่อกฏหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน ได้ประเมิน
การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งโดยการ
ซั ก ถามข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห ารและจากฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ (1) การควบคุม
ภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุม
การปฏิ บั ติ ง าน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล
และ (5) ระบบการติ ด ตามนอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารประเมิ น
ในเรื่องการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ การติดตามควบคุม
การดำ � เนิ น งานว่ า สามารถป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ

หรือโดยไม่มอี �ำ นาจหรือไม่และมีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบควบคุม
ภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบ
การควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว อย่ า งเพี ย งพอแล้ ว สำ � หรั บ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
แล้วเช่นกัน

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำ�กับ
ดูแลการปฎิบัติงาน
นางปาริ ช าต ขั น ทสี ม า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า ฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในและฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
ควบคุมดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากประสบการณ์
การทำ�งานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม
ที่จะปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ
ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย บุคคลที่ด�ำ รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงาน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำ�นาจ
อนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการพิจารณา

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562

165

โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
Morgan Stanley & CO. International PLC
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด**
KIM ENG SECURITIES (HONG KONG)
LTD. FOR DVP CLIENT.
นางสุพร วัธนเวคิน
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
นายไพทูรย์ มานะศิลป์
นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ
นายจำ�เริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
อื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
170,269,978
67,383,222
58,140,302
49,278,473

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
29.29
11.59
10.00*
8.48

44,511,760

7.66

15,671,944
15,418,599
7,300,021
6,700,000
5,500,000
141,235,526
581,403,025

2.70
2.65
1.26
1.15
0.95
24.28
100

หมายเหตุ:
* ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด 58,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.99999991
** ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt:
NVDR) ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นลำ�ดับที่ 1 ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนใน
ประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงิน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน
และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 34.64
นายกอบคุณ เธียรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 9.49 Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 4.77 Morgan Stanley & CO.
International PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.98 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 47.12
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำ�รองต่างๆ
ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำ�เป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 29,420,366 บาท แต่เนื่อง
จากบริษัทฯ ยังคงมีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำ�เนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อ
ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำ�หนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำ�หนดให้มี
การจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ราคาหุ้น

1.59

เงินปันผลต่อหุ้น

0.06

กำ�ไรต่อหุ้น

(0.24)
หมายเหตุ:
(1) อัตราการจ่ายเงินปันผลคำ�นวณจากจำ�นวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำ�ไรสุทธิของบริษทั ฯ หลังหักเงินสำ�รองตาม
กฎหมายจำ�นวนร้อยละ 5 ตามเกณฑ์เงินสด
(2) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนคำ�นวณจากจำ�นวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี และหารด้วย
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี
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ข้อมูลทั่วไป
(ก) ข้อมูลบริษัทฯ
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
สมาชิก

: FSS
: 0107547000079
: สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24
สมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
: https://www.fnsyrus.com
: 930,244,840 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท จำ�นวน 581,403,025 หุ้น)
: ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
: ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2680-0700, 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769
: 27 แห่ง

เว็บไซต์
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน
สำ�นักงานสาขา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1) สำ�นักงานสาขาอัลม่าลิงค์
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) สำ�นักงานสาขาอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000
โทรสาร 0-2660-5010
3) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1
ชั้น 16 ห้องเลขที่ 21601/1
อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A
เลขที่ 7/129-221 ถนนบรมราชชนนี แขวอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998
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4) สาขาบางกะปิ
ชั้น 3 ห้องเลขที่ A3 R02 อาคารเอ็นมาร์ค
เลขที่ 3105 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544
5) สาขาบางนา
ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105
อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199
6) สาขาสินธร 1
ชั้น 2 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101

7) สาขาเคี่ยนหงวน
ชั้น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2
เลขที่ 140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-1717 โทรสาร 0-254-1718
8) สาขาลาดพร้าว
ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคาร รสา ทาวเวอร์ 2
เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430
9) สาขาประชาชื่น
ชั้น 4 อาคาร บี เลขที่ 105/1 ถนนเทศบาล		
สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138

11) สาขาสมุทรสาคร
เลขที่ 813/30 ถนนนรสิงห์ ตำ�บลมหาชัย
อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-428-045 โทรสาร 034-428-044
12) สาขารังสิต
ชั้น 2 , 2.5 , 3 เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17
ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 		
12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179
13) สาขาแจ้งวัฒนะ
ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203 อาคาร เซ็นทรัลพลาซา		
แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 99, 99/9
หมู่ที่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 40000
โทรศัพท์ 0-2005-4193 โทรสาร 0-2005-4703

10) สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่ 576 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ
อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300
โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117

ต่างจังหวัด
1) สาขาขอนแก่น 1
ชั้น 2 เลขที่ 311/16 ถนนกลางเมือง
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-224-504 โทรสาร 043-224-506
2) สาขาขอนแก่น 3
เลขที่ 311/1 ถนนกลางเมือง
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-058-925 โทรสาร 043-058-927
3) สาขาหาดใหญ่
ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปัตย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-243-777
โทรสาร 074-353-329, 074-224-955
4) สาขาเชียงใหม่ 1
เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน
ตำ�บลช้างคลาน อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-204-711
โทรสาร 053-235-880, 053-272-369

5) สาขาเชียงใหม่ 2
เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน
ตำ�บลช้างคลาน อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-235-889, 053-204-909
โทรสาร 053-235-890, 053-204-910
6) สาขาเชียงใหม่ 3
ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิเพลส
เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 2 ตำ�บลแม่เหียะ
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-805-388 โทรสาร 053-805-390
7) สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 173/83-84 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่
ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-595 โทรสาร 077-222-596
8) สาขาแม่สาย
เลขที่ 119 หมู่ที่ 10
ตำ�บลแม่สาย อำ�เภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819
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9) สาขาสำ�นักงานออนไลน์ ภูเก็ต
เลขที่ 22/18 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง
ตำ�บลตลาดใหญ่ อำ�เภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498
10) สาขาตรัง
เลขที่ 59/28 ถนนห้วยยอด
ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400
11) สาขาปัตตานี
เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4
ตำ�บลรูสะมิแล อำ�เภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014

12) สาขาเชียงราย
เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ตำ�บลริมกก
อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127
13) สาขาอุดรธานี
เลขที่ 197/29 , 213/3 ถนนอุดรดุษฎี
ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-324-146
14) สาขานครราชสีมา
เลขที่ 198/1 ตรอกสมอราย ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700
โทรสาร 044-288-700 ต่อ 109

(ข) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง

:
:
:
:

ร้อยละของการถือหุ้น
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จำ�นวนหุ้นสามัญ

:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง

: SBI Royal Securities Plc.
: ธุรกิจหลักทรัพย์ (จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา)
: Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit,
Khan 7makara, Phnom Penh
: 20.01
: 15.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
: หุ้นละ US$25
: 63,960,000 หุ้น

ร้อยละของการถือหุ้น
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จำ�นวนหุ้นสามัญ
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บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
FSS International Investment Advisory Securities Company Limited
ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2611-3550 โทรสาร 0-2611-3551
96.25
8 ล้านบาท
หุ้นละ 100 บาท
80,000 หุ้น

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

(ค) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
: นางสาวรัตนา จาละ 		
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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