






 ยกระดับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์
 ผ่านระบบออนไลน์
 ด้วยการนำาเทคโนโลยีที่อัจฉริยะมาเปิดประสบการณ ์
 ให้แก่นักลงทุนไทย

“Finansia HERO, เป็นการร่วมมือกับ Kiwoom Securities ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย ์

ออนไลน์อันดับ 1 ของเกาหลี เพื่อนำาเสนอแพลตฟอร์มการลงทุนที่อัจฉริยะสร้างกำาไร

ให้แก่คุณ”



เทรดหุ้นอย่างมั่นใจกับ

จบทุกปัญหากวนใจนักลงทุน!

ระบบเทรดหุ้นชั้นนำา ครบทุกความต้องการนักลงทุน 
โดย บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้พัฒนาระบบเทรดหุ้นร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์อันดับหนึ่งจากเกาหลี เพื่อตอบทุกโจทย ์

และปัญหาของนักลงทุน ช่วยหาหุ้นง่ายได้ทันใจ พร้อมส่งคำาสั่งเร็วเหนือใครโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผู้ช่วย 

ติดตามและช่วยทำากำาไรในทุกสถานการณ์

วันนี้จะเทรดหุ้นอะไรดี? 
หาหุ้นพร้อมเทรดได้ทันใจด้วย 14 กลยุทธ์การลงทุนใน Finansia Scanner 

ทดสอบความแม่นยำาของเครื่องมือ 
นำาเครื่องมือทางเทคนิคกว่า 35 ตัว มาทดสอบข้อมูลย้อนหลัง 

พร้อมบอก % ความแม่นยำาในอดีต โดยการใช้ Back Test 

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

ไม่มีเวลาเฝ้าจอ แต่ยังทำากำาไรได ้
ตั้งเงื่อนไขส่งคำาสั่งซื้อ/ขายได้ล่วงหน้า ช่วยให้ซื้อได้ถูกลง ขายได้แพงขึ้น  

พร้อมกำาหนดจุดตัดขาดทุน ด้วย Auto Order



สารบัญ

007 ก้าวของฟินันเซีย ไซรัส 036 งบการเงิน

008 สารจากประธานกรรมการ 095 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

010 คณะกรรมการบริษัท และผลการดำาเนินงาน

011 เหตุการณ์สำาคัญปี 2562 101 รายการระหว่างกันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

012 จุดเด่นทางการเงิน 105 โครงสร้างการจัดการ

013 สถานะทางการเงิน 139 การกำากับดูแลกิจการ

014 ฐานธุรกิจของเรา 151 จรรยาบรรณธุรกิจ

015 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 162 กิจกรรมตอบแทนสังคม

016 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 163 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

018 ธุรกิจวาณิชธนกิจ 165 การควบคุมภายใน

019 ธุรกิจอื่น และการบริหารจัดการความเสี่ยง

022 ปัจจัยความเสี่ยง 166 โครงสร้างการถือหุ้น

029 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 167 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ต่อรายงานทางการเงิน 168 ข้อมูลทั่วไป

030 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ก้าวของฟินันเซีย ไซรัส

วิสัยทัศน์

“ สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน ”

พันธกิจ

ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้คำาแนะนำาการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า

พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรและใส่ใจการให้บริการ

โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี

รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร

H-Honesty

มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้

E-Engagement

มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

R-Responsibility

รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อื่น ทั้งในเรื่องคำาพูดและการกระทำา

O-Originality

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 ปี  2562 นับเป็นปีแห่งความผันผวนอีกปีหน่ึงสำาหรับตลาดทุนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจนายหน้า 

ค้าหลักทรัพย์ สงครามการค้าและค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าทำาให้นักลงทุนหันเหออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 เป็นจำานวนเงิน 

สูงถึง 44.79 พันล้านบาท ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ส้ินปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% แต่ระหว่างปีมีความผันผวนสูง 

จากผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศแม้ว่ามูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวันลดลงเพียง 8% จากปีก่อนหน้า  

แต่ตัวเลขดงักล่าวถูกบดิเบอืนโดยข้อเท็จจรงิทีว่า่สัดสว่นการซ้ือขายของนักลงทนุรายบคุคลลดลงต่ำาท่ีสุดเปน็ประวติัการณ์ที่

ระดับ 34% ต่ำากว่านักลงทุนต่างประเทศเป็นครั้งแรกการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากต่างประเทศดังกล่าวเป็นผลมาจาก High 

Frequency Trading หรือ Program Trading จากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาตลาดหลักทรัพย์ฯ

 จากเหตุท่ีได้กล่าวมาข้างต้นดังกล่าวทำาให้รายได้จากค่านายหน้าซ้ือขายหลัทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 

 ไซรสั จำากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ลดลงจาก 1,050 ลา้นบาทในปี 2561 เหลอื 914 ล้านบาทในปี 2562 คิดเปน็อตัราการลดลง 13%  

บริษัทฯ ไม่สามารถชดเชยการลดลงดังกล่าวด้วยรายได้ที่ไม่ใช่ค่านายหน้า เนื่องจากสภาวะตลาดที่ตกต่ำาได้ส่งผลกระทบต่อ 

ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจอนุพันธ์ ทำาให้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวลดลง 24% และ 45% ตามลำาดับ
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 ภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นลบดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากับแผนการปฏิรูป โดยได้ลงทุนอย่างต่อเน่ืองในการ 

พัฒนาและส่งเสริม HERO ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ใหม่ของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกบริษัทฯ ได้ทุ่มเทความพยายาม 

ไปกับการปรับปรุงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ซึ่งมากับแพลตฟอร์มใหม่ๆ ใน

ครึ่งปีหลังบริษัทฯ เดินหน้าออกแผนการตลาดและขยายฐานจำานวนผู้ใช้ให้ขึ้นไปสูงกว่า 6,500 ราย ภายในสิ้นปี

 ในขณะเดยีวกนับริษัทฯ  ยงัมีความพยายามลดการพึง่พาตลาดรายย่อยโดยไดเ้ริม่ติดต่อ High-Frequency Traders 

ใหส่้งการซ้ือขายผา่นบริษัทฯ เป็นผลใหส่้วนแบ่งการตลาดการซ้ือขายหลักทรพัย์ของบริษทัฯ เพิม่ขึน้อยา่งมีนัยสำาคัญจาก 4%  

(อันดับ 9) ในปี 2561 เป็น 6.15% (อันดับ 2) ในปี 2562

 ในภาพรวม การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ประกอบกับต้นทุนในการปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีความคล่องตัวใน 

สภาวะตลาดที่อ่อนแออย่างยิ่งทำาให้บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนตลอดทั้งปี

 อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารยังคงเช่ือว่ามาตรการที่ได้ลงทุนลงแรงไปในช่วงปีที่ผ่านมา 

จะให้ผลลัพธ์ท่ีดีและทำาให้บริษัทฯ มีความพร้อมมากย่ิงขึ้นเม่ือประสบกับความผันผวนของตลาดในอนาคต ท้ายท่ีสุดน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาตลอดในช่วงเวลาอันยากลำาบากนี้

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

(1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 

ประธานกรรมการ

(6) นายหยาง หลิว

กรรมการ

(2) นายวราห์ สุจริตกุล

รองประธานกรรมการ

(7) พลตำารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(3) นายช่วงชัย นะวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(8) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการผู้อำานวยการ

(9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

        (6)        (4)        (3) (2)           (1) (5) (7)            (8)  (9)
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เหตุการณ์สำาคัญปี 2562

	 22	มกราคม

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน) จัดงาน “Finansia 

Investment Conference 2019” ซึ่งมีนักลงทุนสถาบันในประเทศ 

และบริษัทจดทะเบียนช้ันนำากว่า 40 บริษัทเข้าร่วมงาน โดยได้รับ 

เกียรติจากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานองค์กรธุรกิจ 

เพื่อการพัฒนาอย่าง ย่ังยืน (TBCSD) ร่วมเสวนาในหัว ข้อ  

“โอกาสเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤต สู่ความท้าทายระดับสากล”

 25	เมษายน

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำาเนินงานปี 2561 เป็น 

ทุนสำารองตามกฎหมายเน่ืองจากในปี2561บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานขาดทุนเป็นจำานวนเงินทั้งส้ิน 29,420,366 บาท  

แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ยังคงมีกำาไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำาเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

จากกำาไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 34,884,181.50 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ 

เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

22	พฤษภาคม	

บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวการปรับโฉมใหม่ “Finansia HERO” ภายใต้แนวคิด ‘Customer Centric’ โดยได้เปิดช่องทางรับ

ฟังปัญหาในการใช้งานของลูกค้า ผ่านช่องทางผู้แนะนำาการลงทุนของบริษัทฯ 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 

ให้ความรู้ในการลงทุนในประเทศจีนโดยได้เชิญนักวิเคราะห์จาก 

โบรกเกอร์ดังของฮ่องกง ‘Shenwan Hongyuan Securities (HK)  

Limited’ มาให้ความรู้พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในประเทศจีน 

ในหัวข้อ ‘เครือข่ายสัญญา 5G อินเทอร์เน็ต และเกม’

19	กันยายน

บริษัทฯ ได้เปิดตัว "ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้าหรือ Wealth  

Management" พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนคร่ึงปีหลัง 2019 

โดยได้รับเกียรติจาก 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังของ 

ปร ะ เทศ ไทย ได้ แ ก่  Asse t  P lus  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 ห้องฉัตรา 1 ช้ัน 2 โรงแรมสยามเคมปินสก้ี  กรุงเทพฯ 
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จุดเด่นทางการเงิน

2562 2561 2560

งบกำาไรขาดทุน
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,295 1,469 1,655

ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 1,465 1,487 1,447

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท) (138) (24) 177

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,277 4,754 5,953

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,928 2,223 3,357

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 2,349 2,531 2,596

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 581 581 581

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.60 1.60 1.60

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.04 4.35 4.46

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.24) (0.04) 0.30

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) N.A.(2) 41.28 (1) 29.74

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.06 0.13

ราคาหุ้น ณ สิ้นงวด (บาท) 1.59 1.84 2.84

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) (10.66) (1.62) 10.71

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (3.06) (0.44) 2.84

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) (5.66) (0.92) 6.96

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.82 0.88 1.29

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ร้อยละ) 61.84 79.90 61.31

หมายเหตุ:   (1) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 จำานวน 34.9 ล้านบาท จากผลประกอบการในปี 2560 ที่ มีกำาไรสุทธิจาก 

  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำานวน 88.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำาไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำารองตามกฎหมายจำานวนร้อยละ 5 

             (2) บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานขาดทุนเป็นจำานวนเงินทั้งส้ิน 29,420,366 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำาไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 

  จากผลดำาเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท  

  คิดเป็นจำานวนเงินทั้งส้ิน 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำาหนด

  รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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สถานะทางการเงิน

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำาเนินงาน (203)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน (87)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 15

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (275)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 377

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 102

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ รายได้รวม 1,295 สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 377 ค่าใช้จ่ายรวม 1,465 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2,221 กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

(170)

32

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2,559

สินทรัพย์อื่น 2,156 กำาไรสำาหรับปี (138) สินทรัพย์อื่น 1,616

รวมสินทรัพย์ 4,754 กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น (1) (4) รวมสินทรัพย์ 4,277

หนี้สิน กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (142) หนี้สิน

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1,495 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

941

หนี้สินอื่น 728 หนี้สินอื่น 987

ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุน ส่วนเกินทุน และอื่นๆ 1,628 ทุน ส่วนเกินทุน และอื่นๆ 1,623

กำาไรสะสม(ยังไม่ได้จัดสรร) 902 กำาไรสะสม(ยังไม่ได้จัดสรร) 725

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 1 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 1

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,754 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,277

กำาไรสะสม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 902

สำารองตามกฎหมาย -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (142)

เงินปันผลจ่าย (2) (35)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 725

หมายเหตุ:   (1) กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นไม่รวมยอดผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย  

                    (2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท
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14
จังหวัด

27
สาขา

393
ผู้แนะนำาการลงทุน

ฐานธุรกิจของเรา
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มุง่ม่ันท่ีจะใหบ้ริการทีเ่ขา้ถึงลูกค้าบุคคล และใหค้ำาแนะนำาการลงทุนท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีดแีก่ลูกค้า พร้อมท้ัง 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการให้ครบวงจร โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมท้ังพัฒนาบุคลากรและ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ

ธุรกิจบร�หาร
สินทรัพย�
ลงทุนลูกค�า

ธุรกิจใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ�ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจ
ตราสารหนี้

ธุรกิจซ้ือขาย
หลักทรัพย�
ต�างประเทศ

ธุรกิจการยืม
และให�ยืม
หลักทรัพย�

ธุรกิจ
วาณิชธนกิจ

ธุรกิจนายหน�า
ซ้ือขายตราสาร

อนุพันธ�

ธุรกิจนายหน�า
ซื้อขาย

หลักทรัพย�
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ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี SET ปิดส้ินปี 2562 ที่ระดับใกล้จุดต่ำ�สุดของ

ปี ที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้น 15.96 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 

จ�กดัชนีปิดส้ินปี 2561 ท่ี 1,563.88 จุด ขณะท่ีดัชนี mai ปิด

ส้ินปี 2562 ที่ 309.64 จุด ลดลง 46.8 จุดหรือลดลงร้อยละ

 13.13 จ�กดัชนีปิดสิ้นปี 2561 ที่ 356.44 จุด มูลค่�หลักทรัพย ์

ต�มร�ค�ตล�ดรวมของตล�ด SET และ mai ณ ส้ินปี 2562  

เท่�กับ 16.96 ล้�นล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

ก�รปรับข้ึนของ SET Index ส่งผลใหอ้ตัร�ผลตอบแทน 

จ�กเงินปันผลลดลงเป็นร้อยละ 3.14 จ�กร้อยละ 3.22 ในปีก่อน

หน้� เช่นเดยีวกบัตล�ด mai ทีใ่หผ้ลตอบแทนจ�กเงินปันผลรอ้ยละ

 2.9 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ที่อยู่ร้อยละ 2.1 โดยที่มูลค�่ก�รซื้อข�ย 

เฉล่ียต่อวันในปี 2562 (รวมตล�ด SET และ mai) เท่�กับ  

53,192 ล�้นบ�ท ลดลงร้อยละ 7.8 จ�กปี 2561 ที่มีมูลค�่เฉลี่ย 

ต่อวัน 57,674 ล้�นบ�ท

 

 

23,095 23,899 24,299
35,404

30,051 27,475 29,776 25,842 26,163 19,468

0.15% 0.15% 0.14% 0.13% 0.13% 0.12%
0.10% 0.11%

0.09% 0.09%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

  ( )   (%) 
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ในปี 2562 นักลงทุนต่�งประเทศมีสัดส่วนมูลค่� 

ก�รซื้อข�ยสูงกว่�นักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยมีสัดส่วนเท่�กับ 

ร้อยละ41 ของมูลค่�ก�รซื้อข�ยรวม อย่�งไรก็ต�ม เมื่อพิจ�รณ� 

จ�กข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่� สัดส่วนนักลงทุนภ�ยใน 

ประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่�งต่อเน่ืองสวนท�งกับสัดส่วน 

นักลงทุนต่�งประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่�งมีนัยสำ�คัญ ขณะท่ี 

สัดส่วนหลักทรัพย์และนักลงทุนสถ�บันค่อนข้�งจะคงที่  

 

 

ในปี 2562 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำ�นวน 

นักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 1.82 ล�้นร�ย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.98 

จ�กสิ้นปี 2561

 
 
 
 
 

 

ระยะเวล� 10 ปีที่ผ่�นม� ตั้งแต่ปี 2553-2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�รตล�ดอยู่ใน 2 อันดับแรกในธุรกิจหลักทรัพย์ม�โดยตลอด 

อย่�งไรก็ต�มในปี 2562 อันดับของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนม�อยู่อันดับที่ 2 โดยมีมูลค่�ก�รซ้ือข�ย 13.8 แสนล้�นบ�ท เพิ่มข้ึนร้อยละ 39.24  

จ�กปีก่อนหน้� และมีส่วนแบ่งก�รตล�ด ร้อยละ 6.15 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.15 จ�กปีก่อนหน้� ซ่ึงส�เหตุของก�รเพิ่มขึ้นเกิดจ�กบริษัทฯ  

มีมูลค่�ก�รซื้อข�ยจ�กนักลงทุนสถ�บันต่�งประเทศเพิ่มข้ึนจ�กสัดส่วนร้อยละ 7 ณ ต้นปี 2562 เป็น ร้อยละ 66 ณ ส้ินปี 2562  

ของยอดมลูค่�ก�รซ้ือข�ยรวมของบริษทัฯ เปน็ก�รเพิม่ขึน้อย่�งมีนัยสำ�คัญ และส่งผลใหสั้ดสว่นนักลงทุนภ�ยในประเทศ ซึง่เปน็กลุ่มลูกค้�หลัก 

ลดลงด้วยเช่นกันจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่�ว ส่งผลให้อัตร�ค�่น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจ�กร้อยละ 0.10  

ในปี 2561ม�เป็นร้อยละ 0.06 ในปี 2562 นอกจ�กนี้พฤติกรรมของนักลงทุนท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปส่งคำ�สั่งซื้อข�ยผ่�นอินเทอร์เน็ต 

ม�กขึ้น และจ่�ยค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ต่ำ�กว่�ก�รส่งคำ�ส่ังผ่�นที่ปรึกษ�ก�รลงทุน (IC) เมื่อบริษัทฯ พิจ�รณ�ปัจจัยดังกล่�ว 

จึงได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ KIWOOM แห่งประเทศเก�หลีในก�รพัฒน�ระบบซื้อข�ยหลักทรัพย์ออนไลน์ ช่ือ Finansia HERO ข้ึนม�  

และเปิดให้บริก�รคร้ังแรกในวันท่ี 23 มีน�คม 2561 ส่งผลให้ส่วนแบ่งก�รตล�ดในส่วนของออนไลน์เพิ่มข้ึนและเป็นอันดับ 5  

ในปี 2562 ที่ร้อยละ 6 
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018 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจวาณิชธนกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจว�ณิชธนกิจโดยให้บริก�ร 

เป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ก�รจัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์และ 

รับประกันก�รจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ โดยทีมง�นซึ่งประกอบด้วย 

บุคล�กร ท่ีมีประสบก�รณ์และมีคว�มเ ช่ียวช�ญ อีกทั้ ง 

มีคว�มรู้ในด้�นตล�ดเงินและตล�ดทุนทั้งในและต่�งประเทศ 

โดยบริษัทฯ ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต. ในก�รให้ 

บริก�รเป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินตั้งแต่วันท่ี 30 กันย�ยน 2545  

และยังไดรั้บใบอนุญ�ตจ�กกระทรวงก�รคลังใหป้ระกอบธรุกิจก�ร 

จัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์อีกด้วย นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ยังให้บริก�ร 

ในก�รเป็นท่ีปรึกษ�ด้�นอ่ืนๆ อีก เช่น ก�รควบรวมกิจก�รและ 

ก�รเข้�ครอบงำ�กิจก�ร ก�รปรับปรุงโครงสร้�งท�งก�รเงิน  

ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ของโครงก�รหรือบริษัท ก�รประเมิน 

มูลค่�กิจก�ร และก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รประเภทต่�งๆ ของบริษัท 

จดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปต�มกฎระเบียบของสำ�นักง�น ก.ล.ต. 

และตล�ดหลักทรัพย์ฯ เช่น ก�รเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท 

จดทะเบียน ก�รได้ม�และจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 

จดทะเบียน หรือก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกันของบริษัท 

จดทะเบียน เป็นต้น

ก�รเป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินของบริษัทฯ ในรอบปี 

ที่ผ่�นม�น้ัน บริษัทฯ ได้ให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน 

ในก�ร เสนอข�ยหุ้ น ต่อประช�ชนทั่ ว ไป เ ป็นค ร้ั ง แรกแก่   

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท สต�ร์เฟล็กซ์

 จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับก�รจัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์นั้น  บริ ษัทฯ  

ได้ให้บริก�รก�รเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ย 

หลักทรัพย์ท้ังตร�ส�รหนี้ และตร�ส�รทุน ซึ่ ง ในปี  2562 

บริ ษัทฯ ได้ เ ข้� ร่วมจัดจำ�หน่�ยหุ้นส�มัญที่ เสนอข�ยต่อ 

ประช�ชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำ�นวน 13 หลักทรัพย์  

โดยบริ ษัทฯ ทำ �หน้�ที่ เ ป็น ผู้จัดก�รก�รจัดจำ �หน่ �ยและ 

รับประกันก�รจำ�หน่�ยหุ้นส�มัญจำ�นวน 3 บริษัท และเป็น 

ผู้ร่วมจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ยหุ้นส�มัญจำ�นวน 10 

บริษัท ทั้งนี้ ร�ยละเอียดผลง�นก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�ร

จำ�หน่�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่ายหุ้น 
สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- บมจ. อ�ร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพล�ย

- บมจ. แอพพลิแคด

- บมจ. สต�ร์เฟล็กซ์

ผู้ร่วมจัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่ายหุ้นสามัญที ่
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)

- บมจ. วีรันด� รีสอร์ท

- บมจ. วี. แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์

- บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

- บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น

- บมจ. อินฟร�เซท

- บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้

- บมจ. เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

- บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์

- บมจ. คอปเปอร์ไวร์ด

บริษัทฯ ได้รับค่�ธรรมเนียมจ�กก�รเป็นที่ปรึกษ�ท�ง 

ก�รเงิน และก�รจดัจำ�หน�่ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ 

ก�รให้บริก�รดังกล่�ว ยังเป็นก�รสนับสนุนธุรกิจน�ยหน้�ซื้อ 

ข�ยหลักทรัพย์ โดยสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้�ท่ีได้รับ 

ก�รจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอข�ยอีกท�งหนึ่งด้วย
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019บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ธุรกิจอื่น 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ได้รับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต. เมื่อวันที่  

14 ตลุ�คม 2548 ใหป้ระกอบธรุกจิซ้ือข�ยสญัญ�ซือ้ข�ยลว่งหน้�

 รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในก�รเป็นสม�ชิกประเภทตัวแทนซื้อ 

ข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ของบริษัทตล�ดสัญญ�ซ้ือข�ย 

ล่วงหน้� (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) (Thailand Futures 

Exchange “TFEX”) และบริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย)  

จำ�กัด (Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ  

ได้เร่ิมเปิดให้บริก�รก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� ต้ังแต่ 

วันที่ 17 มีน�คม 2551 เป็นต้นม�

นอกจ�กนี้ ในเดือนกรกฎ�คม 2558 บริษัทฯ ยังได้ 

เปิดบริก�รรับเข้�เป็นคู่สัญญ�ของ Single Stock Futures 

ผ่�นกระด�นซื้อข�ยร�ยใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภ�พคล่องของ  

Single Stock Futures โดยบริษัทฯ ค�ดหวังว่� จะส�ม�รถ 

รองรับปริม�ณธุรกรรมท่ีสูงข้ึน และเป็นก�รเพิ่มช่องท�งร�ยได้ 

ให้แก่บริษัทฯ เพร�ะตล�ด TFEX เป็นตล�ดท่ีนักลงทุนกำ�ลัง 

ให้คว�มสนใจ ทำ�ให้ภ�พรวมของปริม�ณก�รซื้อข�ยของตล�ด 

TFEX เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพ�ะ Single Stock Futures

แผนง�นธุรกิจและแผนง�นด้�นก�รตล�ดของธุรกิจ 

ซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� จะสร้�งฐ�นลูกค้�จ�กกลุ่มลูกค้� 

เดิมท่ีซ้ือข�ยหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เน่ืองจ�กลูกค้�กลุ่มน้ี 

จะมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รลงทุนระดับหน่ึง สำ�หรับลูกค้� 

ร�ยใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้�ที่มีฐ�นะท�งก�รเงินท่ีมั่นคง  

มีคว�มรู้ และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับธุรกรรมท้ังก�รลงทุนใน 

ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ สั ญ ญ � ซ้ื อ ข � ย ล่ ว ง ห น้ � เ ป็ น อ ย่ � ง ดี  

นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้คว�มรู้กับลูกค้�และผู้สนใจ 

ให้ เ ข้�ใจถึงกลยุทธ์ก�รลงทุน ผลตอบแทนและคว�มเส่ียง 

ท่ีเกิดขึ้นจ�กก�รลงทุน เพื่อให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กตร�ส�ร 

อนุพันธ์ในก�รลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงได้

ธุรกิจลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่�ยค้�หลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ 

เพื่อรับผิดชอบดูแลธุรกิจก�รลงทุนของบริษัทฯ โดยมีนโยบ�ย 

ลงทุนในตร�ส�รทุน ตร�ส�รหน้ี หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุน 

ในกิจก�รนอกตล�ดหลักทรัพย์ฯ ภ�ยใต้กฎระเบียบที่ท�งก�ร 

กำ �หนดอย่�ง เค ร่งค รัด และมี วัตถุประสงค์ เพื่ อก�ร ค้� 

ท้ังในระยะส้ันและลงทุนในระยะย�ว คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

จะเป็นผู้พิจ�รณ�จัดสรรวงเงิน กำ�หนดแนวท�งหลักเกณฑ์  

ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ น โ ย บ � ย ก � ร ล ง ทุ น ท่ี ชั ด เ จ น 

สอดคล้ องกั บก�รกำ � กับดู แลต�มปร ะก�ศที่ เ กี่ ย ว ข้อง 

ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจ�กกำ�ไร 

จ�กก�ร ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ เ งินปันผล และดอกเบี้ย รับ 

นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมก�รบริห�รก�รลงทุน 

และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง ซ่ึงผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก 

คณะกรรมก�รของบริษัทฯ เพื่อทำ�หน้� ท่ีกำ�หนดกลยุทธ์ 

หรือนโยบ�ยก�รลงทนุของบรษัิทฯ ทัง้ประเภทระยะส้ันและระยะย�ว  

โดยกระจ�ยคว�มเส่ียงในก�รลงทุนของบริษัทฯ ต�มสัดส่วน 

ก�รลงทุนที่เหม�ะสม จำ�กัดจำ�นวนผลข�ดทุนท่ีอ�จเกิดข้ึนและ 

ร�ยง�นสถ�นะก�รลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ เพื่อให้ส�ม�รถติดต�มก�รลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่�งมี 

ประสิทธิภ�พ

ธุรกิจใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอข�ย Derivative Warrants 

(DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภ�พันธ์ 2559 ในลักษณะก�รเสนอข�ย

ผ�่นระบบซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งในปี 

2562 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอข�ย DW ทั้งหมดจำ�นวน 265 รุ่น 

โดยได้รับก�รตอบรับจ�กนักลงทุนเป็นอย่�งดี ท้ังน้ี บริษัทฯ  

ไดรั้บก�รจดัอนัดบัคว�มน่�เช่ือถอื (Credit Rating) ในระดบั BBB+ 

จ�กบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เม่ือวันที ่8 สิงห�คม 2562

DW เป็นผลิตภณัฑท่ี์ในช่วงหล�ยปท่ีีผ่�นม�นี ้นักลงทุน 

ได้เข�้ม�ศึกษ� เรียนรู้ และให้คว�มสนใจกันม�กขึ้น ในก�รพัฒน�

ธุรกิจ DW ให้เจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนน้ัน บริษัทฯ จึงได้ให้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รให้คว�มรู้แก่นักลงทุนเป็นอย่�งม�ก เพื่อให้ 

นักลงทนุเข�้ใจถึงผลิตภณัฑท่ี์มีคว�มซบัซ้อน และรับรู้ถงึคว�มเส่ียง 

และผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนใน DW โดยบริษัทฯ ได้จัดสรร 

ให้มีช่องท�งก�รให้ข้อมูลเก่ียวกับ DW หล�ยช่องท�ง เช่น  

เว็บไซต์ (http://www.dwarrant24.com) Line Official  

A c c o u n t ( L i n e  I D :  @ d w 2 4 )  แ ล ะ  Fa c e b o o k  

(https://www.facebook.com/Dwarrant24) และเพื่อเป็น 

ก�รช่วยในก�รตัดสินใจ บริษัทฯ ยังได้จัดทำ�บทวิ เคร�ะห์  

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รซื้อข�ยให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

บริษัทฯ ได้รับคว�มเห็นชอบก�รให้บริก�รออกแบบ 

ก�รลงทุน (Wealth advice) ในวันที่ 10 เมษ�ยน 2562 ที่ผ่�นม� 

ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถให้บริก�รในลักษณะก�รรับบริห�ร 

จัดก�รสินทรัพย์ (“Portfolio Management”) แก่ลูกค้�ใน 

วงกว้�งโดยมุ่งเน้นลูกค้�ที่ ต้องก�รบริก�รท�งก�รเงินและ 
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ตล�ดทุนได้ง่�ยและหล�กหล�ยยิ่งข้ึน รวมถึงมีโอก�สได้รับ 

คำ�แนะนำ�เก่ียวกับก�รว�งแผนท�งก�รเงินได้อย่�งเหม�ะสมและ 

ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของตนเองม�กข้ึน โดยบริษัทฯ ได้ใหค้ว�ม 

สำ�คัญกบัก�รว�งระบบเพือ่ 1) ก�รสำ�รวจและทำ�คว�มเข�้ใจผู้ลงทุน  

2) ก�รกำ�หนดโครงสร้�งก�รลงทุน 3) ก�รลงทุนต�มแผนก�ร 

จัดสรรก�รลงทุน 4) ก�รติดต�มและปรับปรุงก�รลงทุน และ  

5) ก�รร�ยง�นรวมก�รลงทุน

นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ยังให้บริก�รซื้อข�ยกองทุนรวมท่ี 

อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ลูกค้�ภ�ยใต้แนวคิดก�รให้บริก�รจุดเดียว 

แบบครบวงจร โดยลูกค้�ส�ม�รถทำ�ร�ยก�รซือ้ ข�ย และสับเปล่ียน 

กองทุนรวมได้ทุกประเภท จ�กทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดก�ร 

กองทนุรวม (บลจ.) ทีบ่ริษทัฯ เป็นตวัแทนฯ โดยไม่มีค่�ใชจ้�่ยเพิม่เติม 

พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และก�รนำ�เสนอสรุปร�ยก�รลงทุน 

ทั้งหมดในร�ยง�นฉบับเดียว ซึ่งทำ�ให้ก�รลงทุนในกองทุนรวมเป็น 

เรื่องง่�ยสำ�หรับลูกค้�

บริษัทฯ มีบริก�รเปิดบัญชีซ้ือข�ยหน่วยลงทุน 2  

ประเภท คือ

• บัญชีประเภท Omnibus

เปน็บริก�รท่ีลกูค้�ส�ม�รถทำ�ร�ยก�รซือ้ ข�ย สับเปล่ียน 

กองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เป็นตัวแทน ภ�ยใต้บัญชี 

เพียงบัญชีเดียว โดยทำ�ร�ยก�รผ่�นช่องท�งโทรศัพท์ 

หรือลงน�มในแบบฟอร์มก�รทำ�ร�ยก�รนอกจ�กนี้  

ยังมีบริก�รสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำ�เดือน 

จ�กทุก บลจ. ไว้ ในร�ยง�นฉบับเดียว จึงสะดวก 

ในก�รตรวจสอบสถ�นะและบริห�รจัดก�รเงินลงทุน

• บัญชีประเภท Selling Agent

เป็นบริก�รสำ�หรับลูกค้�ท่ีต้องก�รลงทุนในกองทุน 

รวมหุ้นระยะย�ว (LTF) กองทุนรวมเพื่อก�รเล้ียงชีพ  

(RMF) และ กองทุนอสังห�ริมทรพัย ์(Property Fund) 

ที่เสนอข�ยครั้งแรกครั้งเดียว

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีบริก�ร Trading Plus ซึ่งเป็น 

บริก�รเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนสำ�หรับลูกค้�ที่ซ้ือข�ยหลัก 

ทรัพย์ โดยก�รนำ�เงินที่ได้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์เข้�ลงทุนใน 

กองทุนรวมตล�ดเงินโดยอัตโนมัติ และเม่ือมีก�รซ้ือหลักทรัพย์ 

จะทำ�ก�รข�ยกองทุนเพื่อม�ชำ�ระค่�ซ้ือหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ 

เช่นกนั ซ่ึงกองทนุทีบ่ริษัทฯ เลือกมรีะดบัคว�มเสีย่งต่ำ�และมีโอก�ส 

ได้รับผลตอบที่ดีกว่�อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�ก

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนก�รข�ย 

และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จำ�นวน 20 แห่ง โดยบริษัทฯ 

ยังคงมีแผนท่ีจะเพิ่มจำ�นวน บลจ. ในก�รเป็นตัวแทนสนับสนุน 

ก�รข�ยและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ 

กองทุนรวมและมีแผนง�นพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รด้�น 

กองทุนรวมอย่�งต่อเนื่อง อันจะตอบสนองคว�มต้องก�ร 

และสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้�

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บรษัิทฯ ไดรั้บอนญุ�ตจ�กกระทรวงก�รคลังใหป้ระกอบ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เม่ือวันท่ี 

25  สิงห�คม 2553 และเร่ิมใหบ้ริก�รต้ังแต่วนัท่ี 16 กันย�ยน 2553 

เป็นต้นม�

บริษัทฯ ทำ �ห น้� ท่ี เป็น คู่ สัญญ� (Pr inc ipa l ) 

กับผู้ ยืมและผู้ ให้ ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ ลูกค้�ผู้ มีคว�ม 

ประสงค์จะยืมหลักทรัพย์หรือให้ ยืมหลักทรัพย์ ส�ม�รถ 

ดำ�เนินก�รต�มคว�มประสงค์ ก�รทำ�ธุรกรรมน้ีส่งเสริมให้ 

นักลงทุนมีท�งเลือกในก�รลงทุนเพิ่มขึ้นในสภ�วะท่ีตล�ดมีคว�ม 

ผันผวน และยังเป็นอีกท�งเลือกหน่ึงในก�รบริห�รคว�มเส่ียงและ 

เพิ่มผลตอบแทนให้ กับนักลงทุน นอกจ�กน้ี ยัง เ ป็นก�ร 

สนับสนุนก�รประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจน�ยหน�้ 

ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ ธรุกิจก�รลงทุน ธรุกิจน�ยหน้�ซ้ือข�ยตร�ส�ร 

อนุพันธ์ ธุรกิจใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนก�ร 

ใหบ้ริก�รยืมและใหยื้มหลักทรัพย์  เพือ่ใหลู้กค้�มช่ีองท�งในก�รเข�้ 

ใช้บริก�รธุรกรรมอย่�งกว้�งขว�ง ร�ยละเอียดโดยสรุปของ 

ธุรกรรมมีดังนี้

•  บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค�้เพื่อให้ลูกค�้ทำ�ก�ร 

ข�ยชอร์ต โดยบริษัทฯ ให้ข�ยชอร์ตได้สำ�หรับหลักทรัพย์ที่อยู่ใน 

ดัชนี SET100 , ETF และหุ้นส�มัญที่เป็นสินค�้อ้�งอิงของ SSF 

ซ่ึงบริษัทฯ มีหลักทรัพย์เพียงพอต่อคว�มต้องก�รยืมของลูกค้� 

ทำ�ใหลู้กค้�ไม่เสียโอก�สในก�รลงทุนและส�ม�รถบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

ของพอร์ตก�รลงทุนได้ ท้ังน้ี ก�รข�ยชอร์ตส�ม�รถทำ�ได้ท้ัง 

บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบ�ล�นซ์

• สิทธิประโยชน์จ�กก�รถือหลักทรัพย์ท่ีนำ�ม�ให้ยืม 

ยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

• วันที่ 20 กรกฎ�คม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริก�รระบบ  

SMART ACCESS โดยลูกค้�ส�ม�รถใช้บริก�ร SBL ของ 

บริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่�นช่องท�ง  

Internet ได้

• วันที่ 23 มีน�คม 2561 บริษัทฯ เปิดให้บริก�รโปรแกรม 

HERO โดยลูกค�้ส�ม�รถใช้บริก�ร SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและ 

คืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่�นเคร่ือง PC ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทฯ ให้บริก�รลูกค้�ด้�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ 

ในตล�ดหลักทรัพย์ต่�งประเทศ ด้วยโปรแกรมก�รซ้ือข�ย 

หลักทรัพย์ผ่�นระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภ�พ และมีระบบ 

รักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูลท่ีได้ม�ตรฐ�นและเป็นที่ยอมรับ 

ใ นร ะดั บส�กลส�ม�รถ ซ้ือข�ยห ลักท รัพ ย์ ได้ ก ว่ �  34  

ตล�ดทนุท่ัวโลก โดยระบบซือ้ข�ยอำ�นวยคว�มสะดวกใหนั้กลงทุน 
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ส�ม�รถจัดก�ร Portfolio ก�รลงทุนเองได้อย่�งง�่ยด�ยภ�ยใต ้

ก�รเปิดบัญชีครั้งเดียว ท้ังยังรองรับก�รชำ�ระร�ค�ได้หล�ย 

สกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชี 

เงินฝ�กต่�งประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit  

Account)ลูกค้�ส�ม�รถย้�ยเงินลงทุนจ�กตล�ดอื่นไปสู่  

ตล�ดที่มีแนวโน้มที่ ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่�ได้ตลอดเวล�  

ด�้นก�รชำ�ระร�ค�ระหว�่งประเทศ บริษทัฯ ไดท้ำ�ธรุกรรมดงักล่�ว 

ผ่�นตัวแทนต่�งประเทศท่ีมีคว�มมั่นคงและเช่ียวช�ญในด้�น 

ก�รชำ�ระร�ค�ระหว่�งประเทศ ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มคว�มเช่ือม่ันให้กับ 

นักลงทุนในประสิทธิภ�พก�รชำ�ระร�ค� และคว�มปลอดภัย 

ในก�รลงทุนต่�งประเทศ

ตล�ดหลักทรัพย์ต่�งประเทศท่ีบริษัทฯ ได้ให้บริก�ร 

มีดังนี้

• ทวีปเอเชีย

- ฮ่องกง   - กัมพูช�

- สิงคโปร์   - ล�ว

- ญี่ปุ่น   - เวียดน�ม

• ทวีปยุโรป

- เนเธอร์แลนด ์  - อิต�ลี

- โปรตุเกส  - ฟินแลนด์

- เยอรมนี   - นอร์เวย์

- สวิตเซอร์แลนด ์  - เดนม�ร์ก

- ออสเตรีย  - สวีเดน

- เบลเยียม  - สเปน

- ฝรั่งเศส   - โปแลนด์

- สหร�ชอ�ณ�จักร 

• ทวีปอเมริก�เหนือ

- สหรัฐอเมริก�

• ทวีปออสเตรเลีย

- ออสเตรเลีย 

ธุรกิจตราสารหนี้

บริษัทฯ เป็นสม�ชิกของสม�คมตล�ดตร�ส�รหน้ีไทย 

(Thai  Bond Market  Associat ion:  Thai  BMA) 

และตล�ดตร�ส�รหนี้แห่งประเทศไทย ในก�รให้บริก�รเป็นตัวแทน 

และซ้ือข�ยตร�ส�รหน้ี ให้บริก�รแก่นักลงทุนในก�รซื้อข�ย 

ตร�ส�รหน้ีโดยบริษัทฯ ได้ให้บริก�รก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย 

ตร�ส�รหน้ีและหุน้กู้ใหแ้ก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนน�ยหน้�ซ้ือข�ย 

ตร�ส�รหนี้ ในตล�ดรอง ซึ่งก�รดำ�เนินธุรกิจตร�ส�รหนี้ น้ี  

เพื่ อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ภ�ยใต้ แนวคิด 

ก�รให้บริก�รจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service)

ท�งเลอืกในก�รลงทนุท่ีสร้�งร�ยไดค้งทีผ่�่นตร�ส�รหน้ี 

ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนทั้งระยะส้ันและระยะย�ว เพื่อช่วย 

ว�งแผนก�รเงินให้สอดคลองกับคว�มต้องก�รก�รลงทุนใน 

ตร�ส�รหนี้กับบล. ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) เพิ่มโอก�สใน 

ก�รรับอัตร�ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน สำ�หรับผู้ท่ีมีคว�มส�ม�รถใน 

ก�รรับคว�มเสี่ยงได้ม�กขึ้น

ท�งเลือกด้�นระยะเวล�ก�รลงทุน โดยเลือกลงทุน 

ระยะสั้นผ่�นหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 270 วัน หรือ  

ลงทุนในหุ้นกู้ระยะย�วที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กระจ�ยคว�มเสี่ยง 

พอร์ตก�รลงทุน  หรือเพื่อเป็นท�งเลือกก�รลงทุนในกรณี 

สินทรัพย์อื่นมีคว�มผันผวน ซื้อข�ยได้สะดวก และรวดเร็ว

ตล�ดแรก (Primary Market) หม�ยถึง ก�รที่ผู้ออก 

ตร�ส�รได้ออกและเสนอข�ยตร�ส�รท�งก�รเงินประเภทต่�งๆ 

เพื่อระดมเงิน โดยเป็นตร�ส�รใหม่ ที่จำ�หน�่ยแก่ผู้ลงทุนครั้งแรก

ตล�ดรอง (Secondary Market) หม�ยถงึ ก�รซ้ือข�ย 

ตร�ส�รท�งก�รเงินประเภทต่�งๆ ท่ีได้ผ่�นก�รซ้ือข�ยในตล�ด 

แรกม�แล้ว ตล�ดรองท่ีผู้ลงทุนส�ม�รถซ้ือข�ยตร�ส�รท�ง 

ก�รเงินได้อย่�งคล่องตัว ย่อมทำ�ให้ตร�ส�รท�งก�รเงินประเภท 

นั้นๆ ได้รับคว�มสนใจจ�กผู้ลงทุนม�กยิ่งขึ้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์

ร�ยไดห้ลักของบรษิทัฯ ม�จ�กร�ยไดค่้�น�ยหน�้ซ้ือข�ยหลักทรัพย ์ซึง่มคีว�มสัมพนัธก์บัภ�วะเศรษฐกจิ สภ�วะของตล�ดเงิน 

และตล�ดทนุปริม�ณก�รซ้ือข�ยในตล�ดหลกัทรัพยฯ์ รวมถงึคว�มเช่ือมัน่ของนกัลงทุนทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ ผลก�รดำ�เนินง�น 

ของธุรกิจหลักทรัพย์จึงข้ึนอยู่กับหล�ยปัจจัย เช่น สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง ภ�วะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่�งประเทศ ซ่ึงอยู่เหนือ 

ก�รควบคุมของบริษัทฯ ห�กเกิดคว�มผันผวนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่�ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ ทำ�ให้ร�ยได้ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ย 

หลักทรัพย์ผันผวนต�มไปด้วย เช่น เม่ือกำ�หนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว ห�กมูลค่�ก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ลดลง จะส่งผลให้ร�ยได้ 

ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ลดลงด้วย แต่ห�กมูลค่�ก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์เพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ร�ยได้ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ 

เพิ่มขึ้นเช่นกัน

บริษัทฯ มีก�รใช้เคร่ืองมือต่�งๆ ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงนี้ เพื่อประเมินและวิเคร�ะห์ถึงผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึน เช่น ก�รใช้  

Value at risk: VAR ในก�รประเมินคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตจ�กมูลค่�ก�รลงทุนของบริษัทฯ หรือก�รทำ� Stress  

Test เพื่อประเมินคว�มเสียห�ยในกรณีที่สภ�วะตล�ดมีคว�มผันผวน นอกจ�กนี้ ยังมีนโยบ�ยในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ เช่น  

กำ�หนดวงเงินลงทุนที่เหม�ะสม ระดับผลของก�รข�ดทุน (Stop Loss Limit) เป็นต้น และมีก�รทบทวนในเรื่องดังกล�่วอย่�งสม่ำ�เสมอ 

นอกจ�กนี้ ยังมีแผนในก�รลดก�รพึ่งพิงร�ยได้จ�กค่�น�ยหน้�ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ด้วย โดยก�รเพิ่มร�ยได้ในธุรกิจด้�นอื่นๆ ของ 

บริษัทฯ แทน

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีก�รแข่งขันกันอย่�งรุนแรง เนื่องจ�กมีลักษณะก�รให้บริก�รที่ใกล้เคียงกันมีจำ�นวน 

ผู้ประกอบก�รค่อนข้�งสูง อีกทั้ง ก�รเปิดเสรีอัตร�ค�่น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ ทำ�ให้ก�รแข่งขันท�งด้�นร�ค�ถูกนำ�ม�ใช้เป็นกลยุทธ ์

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ

เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล�่ว บริษัทฯ ได้เตรียมคว�มพร้อมด้วยก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งธุรกิจ มีก�รปรับแผน 

กลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบัสถ�นก�รณ์ต�่งๆ อย่�งทันท่วงที และไดเ้น้นคุณภ�พและม�ตรฐ�นในก�รใหบ้ริก�ร พฒัน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ 

ของบุคล�กรอยู่เสมอๆ รวมถึงพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้ล้ำ�สมัยและมีคว�มปลอดภัย สร�้งสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริก�รใหม่ๆ 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกและตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�

3) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์

เน่ืองจ�กก�รซ้ือข�ยสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�จะมคีว�มเส่ียงสูงจ�กคว�มผนัผวนของร�ค�และคว�มซับซ้อนของลักษณะสินค้� 

บริษัทฯ ได้มีก�รกำ�หนดก�รบริห�รคว�มเส่ียงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้�ที่มีคว�มรู้ มีประสบก�รณ์ก�รลงทุนในสัญญ� 

ซ้ือข�ยล่วงหน้� และพิจ�รณ�วงเงินให้เหม�ะสมกับฐ�นะ คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของลูกค้� รวมถึงได้กำ�หนดก�รว�งเงินประกัน  

(Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคำ�ส่ังซื้อข�ยสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�ของลูกค้�ท่ัวไป และข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นท่ีชัดเจนในก�รเรียก 

หลกัประกันเพิม่หรือก�รบังคับปดิฐ�นะ โดยมกี�รตรวจสอบสถ�นะ Intraday Force ณ เวล� 12.30 น. ของทกุวันทำ�ก�ร นอกจ�กน้ี บริษัทฯ 

ยังได้จัดอบรมเพื่อให้คว�มรู้ และสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รให้บริก�รในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ให้กับบุคล�กรของบริษัทฯ อย�่งต่อเนื่อง 

ในสว่นของธรุกรรม SSF Block Trade นอกจ�กจะมีก�รข้ันตอนก�รกำ�กับดแูลคว�มเส่ียงต�มร�ยละเอยีดข้�งตน้แล้ว ท�งบริษัทฯ 

ยังกำ�หนดให้ลูกค้�ท่ีต้องก�รทำ�ธุรกรรมต้องลงน�มในบันทึกแนบท้�ยสัญญ�แต่งตั้งตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ก่อนเร่ิม 

ทำ�ธุรกรรม เพื่อรับทร�บถึงข้อกำ�หนดและเง่ือนไขต่�งๆ ของธุรกรรม และบริษัทฯ ยังได้กำ�หนดก�รบริห�รคว�มเส่ียงภ�ยใน  

(Risk Policy) เป็นก�รควบคุมคว�มเสี่ยงเฉพ�ะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย

4) ความเสี่ยงจากการที่ดำาเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำาหนดที่เข้มงวด

เน่ืองจ�กธุรกิจท�งด้�นหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เป็นธุรกิจที่อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลและควบคุมโดย 

กฎหม�ยที่เก่ียวข้องของหน่วยง�นกำ�กับดูแลต่�งๆ เช่น สำ�นักง�น ก.ล.ต. ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตล�ดสัญญ� 

ซื้อข�ยล่วงหน้� (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน และสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงอ�จได้รับผลกระทบท้ังในด้�นก�รปฏิบัติง�น เช่น ต้นทุนในก�รดำ�เนินก�รที่เพิ่มขึ้น และคว�มรู้คว�มเข้�ใจของฝ่�ย 

ง�นท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น จ�กก�รกำ�หนด และ/หรือก�รเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ นโยบ�ย รวมทั้งม�ตรก�รในก�รกำ�กับดูแลธุรกิจ 
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หลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�ของภ�ครัฐหรือหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลนอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังอ�จมีคว�มเส่ียงจ�กข้อผิดพล�ด 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจในด้�นต่�งๆ เช่น คว�มผิดพล�ดในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของฝ่�ยง�นต่�งๆ ของบริษัทฯ ก�รไม่ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น 

ก�รปฏิบัติง�นและจรรย�บรรณของผู้แนะนำ�ก�รลงทุนและนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพล�ดดังกล�่วอ�จส่งผลกระทบต่อ 

ชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีคว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ อ�จถูกพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รเปรียบเทียบปรับ และ/หรือก�รดำ�เนินก�รอื่นต�มที่กฎหม�ย 

กำ�หนด และ/หรือพนักง�นของบริษัทฯ อ�จถูกพิจ�รณ�ลงโทษตั้งแต่กำ�ชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักก�รปฏิบัติหน�้ที่ดังกล�่ว

 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้มีฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในและฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นเพื่อทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�กับ 

ดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักง�นทุกระดับปฏิบัติง�นได้อย่�งถูกต้องเป็นไปต�มข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ต่�งๆ ของหน่วยง�น 

ท่ีกำ�กับดูแลอย่�งเคร่งครัด และเม่ือมีก�รแก้ไขข้อกำ�หนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่�งๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีก�รแจ้งประก�ศ กฎเกณฑ์ให ้

พนักง�นที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทร�บอย่�งทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทร�บและปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

5) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

ท่�มกล�งก�รเปล่ียนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เกิดข้ึนอย่�งรวดเร็วกับธุรกิจในยุคดิจิทัล ระบบเทคโนโลยี 

ส�รสนเทศถือเป็นส่วนสำ�คัญในก�รประกอบธุรกิจ ไม่ว่�จะเป็นในเร่ืองก�รรองรับปริม�ณของก�รทำ�ธุรกรรมท่ีเพิ่มสูงข้ึน  

คว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์และบริก�ร คว�มพร้อมใช้ของระบบง�นและคว�มม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีส�รเทศ  

เป็นต้น ซึ่งห�กขัดข้องหรือเกิดคว�มผิดพล�ดขึ้นแล้ว อ�จส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�รดำ�เนินง�นและคว�มน�่เชื่อถือของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ง�น และให้คว�มสำ�คัญในเร่ือง 

ก�รกำ�กบัดแูลและบริห�รจดัก�รคว�มเส่ียงด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ท้ังในเร่ืองก�รรกัษ�คว�มลับของข้อมูล คว�มถูกต้องของข้อมลู และ 

คว�มพร้อมใช้ของระบบง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  จึงได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและระบบ 

รักษ�คว�มปลอดภัยฯ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของระบบโดยรวมอย่�งต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน 

ก�รให้บริก�ร  อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เพิ่มระบบวิเคร�ะห์และตรวจจับหรือป้องกันผู้บุกรุกในเครือข�่ย รวมถึงระบบที่ส�ม�รถทำ�ง�นทดแทน 

ในด้�นต่�งๆ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบง�นสำ�คัญ ระบบไฟฟ�้ ระบบเครือข�่ย ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย ให้มีคว�มพร้อมใช้ง�น 

ตลอดเวล�โดยนอกจ�กศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่สำ�นักง�นใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง (Disaster Recovery 

Center) ซ่ึงจะส�ม�รถทำ�ง�นทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้�นหลักทรัพย์ได้ทันทีในกรณีท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเกิดขัดข้อง  รวมท้ัง 

กำ�หนดให้มีก�รทดสอบแผนบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ  เพื่อให้มั่นใจว�่เมื่อเกิดเหตุก�รณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ 

บริษทัฯ ยังส�ม�รถใหบ้ริก�รไดอ้ย�่งต่อเน่ืองภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด  สำ�หรับนโยบ�ยก�รกำ�กับดแูลและก�รรักษ�คว�มม่ันคงปลอดภัย 

ของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด โดยมีกลไกก�รตรวจสอบจ�ก 

หน่วยง�นตรวจสอบที่เป็นอิสระอย่�งต่อเนื่อง

สำ�หรับส�ข�ในต่�งจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเช่�ใช้วงจรส่ือส�รคว�มเร็วสูงแบบ MPLS  

เพื่อใช้เป็นส�ยส่งข้อมูลหลักในก�รติดต่อสื่อส�รกับสำ�นักง�นใหญ่ พร้อมกับให้มีวงจรส่ือส�รสำ�รอง ในกรณีท่ีวงจรส่ือส�รหลัก 

เกิดขดัขอ้ง ทำ�ใหค้ว�มเสีย่งในเรือ่งก�รรบั-ส่งข้อมลูระหว�่งสำ�นักง�นใหญกั่บส�ข�ลดลง นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ยังมีก�รตดิตัง้ระบบไฟฟ�้ 

สำ�รองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้�ขัดข้องอีกด้วย 

บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภ�พ รวมท้ังให้คว�มสำ�คัญในก�รลงทุนพัฒน�ก�รให้บริก�ร 

ท่ีรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� รวมถึงก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดผลกระทบจ�กภัยคุกค�มและคว�มเส่ียงต่�งๆ และเพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง 

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศเป็นไปอย่�งมีประสิทธิผล

6) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำาระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

บริษัทฯ ได้ลดคว�มเส่ียงจ�กก�รผิดนัดชำ�ระร�ค� โดยได้พิจ�รณ�คัดเลือกลูกค้�ท่ีมีคุณภ�พ มีฐ�นะท�งก�รเงินที่มั่นคง 

พร้อมกันนี้ ได้มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�วงเงินซ้ือข�ยหลักทรัพย์ให้เป็นต�มเกณฑ์ของสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

อีกท้ังยังมีก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ทบทวนวงเงินซ้ือข�ยหลักทรัพย์ ให้ เหม�ะสมกับฐ�นะก�รเงินของลูกค้� กรณีลูกค้� 

มีก�รผิดนัดชำ�ระร�ค� โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้�จะมีหลักทรัพย์ใน 

บัญชี ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถบังคับข�ยหลักทรัพย์เพื่อก�รชำ�ระหน้ีของลูกค้�ได้ทันที ประกอบกับก�รท่ีตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้กำ�หนด 

ให้ลูกค้�ร�ยย่อยทุกร�ยต้องว�งหลักประกันสำ�หรับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 20 ของวงเงินซ้ือข�ย 

หลักทรัพย์
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นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริก�รให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้� อย�่งไรก็ต�ม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ� 

อนุมัติวงเงินและก�รควบคุมติดต�มอย่�งเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีก�รกำ�หนดร�ยช่ือหลักทรัพย์ และอัตร�ม�ร์จิ้นเร่ิมต้น 

(Initial Margin Rate) และมีก�รทบทวนร�ยชื่อหลักทรัพย์อย�่งสม่ำ�เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีก�รควบคุมให้ลูกค�้ว�งหลักประกันไว้ใน 

บัญชีม�ร์จิ้นและห�กทรัพย์สินของลูกค้�มีมูลค่�ลดลงต่ำ�กว่�อัตร�ม�ร์จิ้นรักษ�สภ�พ บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รเรียกหลักประกันเพิ่ม 

หรือบังคับข�ย แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้�งรับรวมเท่�กับ 2,551.39 ล้�นบ�ท  

โดยมีมูลหน้ีจัดช้ันสงสัยของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�จำ�นวน 6.12 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.24  

ของยอดลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบ้ียค้�งรับรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำ�รองมูลหนี้จัดช้ันสงสัยไว้แล้วเต็มจำ�นวน ปัจจุบันบริษัทฯ 

อยู่ระหว่�งก�รติดต�มให้ชำ�ระหน้ี และดำ�เนินคดีกับลูกหน้ีร�ยท่ีถูกจัดช้ันสงสัยดังกล่�ว โดยบริษัทฯ มีนโยบ�ยจะตัดหน้ีสูญต่อเมื่อ 

คดีดังกล่�วถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ดังกล่�วได้

7) ความเสี่ยงจากการจัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่ายหลักทรัพย์

แม้ว่�ก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหน่ึงในก�รรักษ� 

และขย�ยฐ�นลูกค้�ของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีคว�มเส่ียงห�กบริษัทฯ ในฐ�นะผู้รับประกันก�รจำ�หน่�ยไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ 

ไดห้มดต�มทีรั่บประกันไว้ บริษัทฯ จะตอ้งรับหลักทรัพย์ทีเ่หลือจ�กก�รจำ�หน่�ยเข้�ไว้ในบญัชีก�รลงทุนของบริษัทฯ อนัอ�จทำ�ใหบ้ริษัทฯ 

ต้องรับรู้ผลข�ดทุนห�กร�ค�ของหลักทรัพย์ดังกล่�วภ�ยหลังท่ีเข้�ซ้ือข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลงต่ำ�กว่�ร�ค�ท่ีรับประกัน 

ก�รจำ�หน่�ย นอกจ�กนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภ�พคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อ�จเป็นผลม�จ�กปัจจัยต�่งๆ เช่น  

ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยหลักทรัพย์ที่ไม่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของนักลงทุน และคว�มไม่แน่นอนในตล�ดเงินและตล�ดทุน เป็นต้น

เพือ่รองรับคว�มเสีย่งทีอ่�จเกิดข้ึน บริษัทฯ จะทำ�ก�รวิเคร�ะหถ์งึร�ค�ทีเ่หม�ะสมของหลักทรัพย์ท่ีจะจำ�หน่�ย ตรวจสอบขอ้มูล 

และคว�มน่�สนใจของบริษัทที่เสนอข�ยหลักทรัพย์อย่�งรอบคอบ พิจ�รณ�ถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�ในหลักทรัพย์ที่จะจำ�หน�่ย และ 

สภ�วะของตล�ดเงินและตล�ดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนก�รรับประกันก�รจำ�หน่�ยหลักทรัพย์น้ัน คณะกรรมก�รบริห�รของบริษัทฯ  

จะเป็นผู้ประเมินคว�มเส่ียงในก�รอนุมัติก�รรับประกันก�รจำ�หน่�ย ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญห� 

อันสืบเน่ืองม�จ�กคว�มเส่ียงจ�กก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ นอกจ�กน้ี บริษัทฯ มีก�รดำ�รงเงินกองทุน 

สภ�พคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตร�ที่สูงเกินกว�่เกณฑ์ที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. ซึ่งกำ�หนดที่ร้อยละ 7 ม�โดยตลอด

8) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

8.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

	คว�มเสี่ยงจ�กก�รผันผวนของร�ค�ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เน่ืองจ�กร�ค�ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีก�รเคลื่อนไหวอย่�งรวดเร็ว และมีคว�มซับซ้อนในก�รห�ร�ค� 

ทฤษฎีที่แท้จริงเพร�ะข้ึนกับปัจจัยหล�ยอย่�งที่ส่งผลกระทบ โดยท่ีใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน 

ที่ใช้เงินลงทุนต่ำ�แต่ให้ผลตอบแทนสูง ซ่ึงในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอก�สท่ีจะข�ดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้�ทิศท�งร�ค�เป็นไปใน 

ทศิท�งตรงกนัข�้มกบัทีผู่ล้งทนุค�ดก�รณ์ไว ้โดยก�รข�ดทนุจะถูกจำ�กดัเท่�กบัจำ�นวนเงินทีผู้่ลงทุนใช้ในก�รซือ้ใบสำ�คัญแสดง 

สิทธิอนุพันธ์ ดังน้ันก�รลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่�วจัดว่�มีคว�มเส่ียงซ่ึงผู้ลงทุนควรศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจก่อนทำ�ก�รลงทุน 

ในใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่�งละเอียด โดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อก�รเปล่ียนแปลงร�ค�ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

ประกอบด้วย

	อุปสงค์และอุปท�นของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

• ร�ค�ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ�จจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย�่งรวดเร็ว ขึ้นกับปริม�ณคว�มต้องก�รในก�ร 

ซื้อและข�ย (อุปสงค์และอุปท�น) ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

	ร�ค�หลักทรัพย์หรือร�ค�ดัชนีหลักทรัพย์อ้�งอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)

• เมือ่ร�ค�หลักทรัพย์หรือร�ค�ดชันหีลักทรัพย์อ�้งองิปรับตัวเพิม่ข้ึน จะส่งผลใหร้�ค� Call Warrant ปรับตัวเพิม่ข้ึน

 ขณะที่ร�ค� Put Warrant ปรับตัวลดลง

• เมื่อร�ค�หลักทรัพย์หรือร�ค�ดัชนีหลักทรัพย์อ�้งอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ร�ค� Call Warrant ปรับตัวลดลง 

ในขณะที่ร�ค� Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น
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	ร�ค�ใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)

• เมือ่ร�ค�ใชสิ้ทธปิรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลใหร้�ค� Call Warrant ปรับตวัลดลง ขณะทีร่�ค� Put Warrant ปรับตัวเพิม่ขึน้

• เมือ่ร�ค�ใช้สิทธปิรับตัวลดลง จะส่งผลใหร้�ค� Call Warrant ปรับตัวเพิม่ขึน้ ขณะทีร่�ค� Put Warrant ปรับตัวลดลง

	คว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ�้งอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)

• เมื่อคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้�งอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ร�ค� Call Warrant และ Put 

Warrant อ�จจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย

• เมื่อคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้�งอิงปรับตัวลดลง ร�ค� Call Warrant และ Put 

Warrant อ�จจะปรับตัวลดลงด้วย

	อ�ยุคงเหลือของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)

• เม่ืออ�ยุคงเหลือของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ร�ค� Call Warrant และ Put Warrant จะปรับตัว 

ลดลงต�มไปด้วย

	อัตร�ดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)

• เมือ่อตัร�ดอกเบีย้ปรับตัวเพิม่ขึน้ ร�ค� Call Warrant จะปรับตัวเพิม่ขึน้ ขณะท่ีร�ค� Put Warrant จะปรับตวัลดลง

• เมื่ออัตร�ดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ร�ค� Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ร�ค� Put Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

	อัตร�เงินปันผลของหลักทรัพย์อ้�งอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่)

• เมือ่อตัร�เงินปนัผลปรับเพิม่ขึน้ ร�ค� Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะท่ีร�ค� Put Warrant อ�จจะปรบัตัวเพิม่ขึน้

• เมือ่อตัร�เงนิปันผลปรับลดลง ร�ค� Call Warrant จะปรับตวัเพิม่ข้ึน ขณะท่ีร�ค� Put Warrant อ�จจะปรับตวัลดลง

	คว�มเสี่ยงในเรื่องสภ�พคล่อง

ใบสำ�คัญแสดงสิทธอินุพนัธแ์ต่ละรุ่นท่ีทำ�ก�รซือ้ข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ฯ อ�จมีคว�มเส่ียงในเร่ืองของสภ�พคล่องได ้

เน่ืองจ�กจำ�นวนที่ถูกออกม�ในแต่ละรุ่นมีปริม�ณน้อยเม่ือเทียบกับหลักทรัพย์ท่ัวไปที่ทำ�ก�รซ้ือข�ยในตล�ดฯ นอกจ�กน้ี 

สภ�พคล่องของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ�จลดน้อยลงไป เมื่อก�รซื้อข�ยของหลักทรัพย์อ�้งอิงปรับตัวลดลง

อย่�งไรก็ต�ม ผู้ดูแลสภ�พคล่อง (Market Maker) จะทำ�หน้�ในก�รส่งคำ�ส่ังเสนอซ้ือและเสนอข�ยเพื่อควบคุม 

ร�ค� และปริม�ณ ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนดว่�ด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนส�ม�รถทำ�ก�รซื้อข�ยใบสำ�คัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องก�ร ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษ�ข้อมูลจ�กแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อกำ�หนดสิทธิโดยละเอียด 

ก่อนตัดสินใจลงทุน

8.2  ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

	ก�รที่บริษัทที่เป็นผูอ้อกหลักทรัพย์อ้�งอิงให้สิทธิพิเศษต�่งๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯอ�จจะทำ�ก�รปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยก�รเปล่ียนแปลงร�ค�ใช้สิทธิ และ/หรือ อัตร�ใช้สิทธิต่อหน่วย  

สำ�หรับใบสำ�คัญสิทธิอนุพันธ์ท่ีสินค้�อ้�งอิงเป็นหุ้น โดยคำ�นวณจ�กสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิ ในกรณีที่บริษัทผู้ออก 

หลักทรัพย์อ้�งอิง (“บริษัทอ�้งอิง”) ให้สิทธิพิเศษต�่งๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่

1. ก�รจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ�้งอิง

2. ก�รจ่�ยหุ้นปันผลของบริษัทอ้�งอิง

3. ก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทอ้�งอิง

4. ก�รแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้�งอิง

	ก�รถูกระงับหรือหยุดก�รซื้อข�ยของหลักทรัพย์อ�้งอิงหรือก�รหยุดก�รคำ�นวณดัชนีหลักทรัพย์อ�้งอิง

หลักทรัพย์อ�้งองิใดทีถ่กูระงับหรือหยดุก�รซ้ือข�ย โดยก�รประก�ศข้ึนเคร่ืองหม�ย Suspension (SP) หรือ Halt (H)  

จะทำ�ส่งผลให้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีอ้�งอิงหลักทรัพย์ดังกล่�วถูกระงับก�รซื้อข�ยไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่ส�ม�รถ 

ทำ�ก�รซ้ือข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่วงเวล�ดังกล่�ว รวมไปถึงในกรณีท่ีสินค้�อ้�งอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้�งอิง 

ที่มีก�รหยุดก�รคำ�นวณค่�ดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน
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	ก�รเพิกถอนหลักทรัพย์อ้�งอิงจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ

ก�รเพิกถอนหลักทรัพย์อ้�งอิงจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำ�หนดอ�ยุ 

ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทำ�ก�รเล่ือนวันครบกำ�หนดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้�ม�ให้เร็วขึ้น 

ส่งผลให้อ�ยุที่คงเหลือของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่�งรวดเร็ว และอ�จจะทำ�ให้ร�ค�ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์

ลดลงอย่�งรวดเร็วเช่นกัน

	ก�รชำ�ระบัญชีของบริษัทอ�้งอิง

ในกรณีทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัอ�้งองิมีมตใิหเ้ลิกบริษทัอ�้งองิ หรือแตง่ต้ังผูช้ำ�ระบัญช ีหรือศ�ลมคีำ�ส่ังถงึท่ีสุด

ใหเ้ลิกบริษทัอ�้งองิ หรือใหพ้ทิกัษท์รัพยเ์ดด็ข�ด กรณีใบสำ�คัญแสดงสิทธอินุพนัธป์ระเภทสิทธใินก�รซือ้ (Call warrant) ท่ียัง 

ไม่ไดใ้ชส้ทิธทิัง้หมดจะถูกยกเลกิและไมส่�ม�รถนำ�ไปใช้สิทธติ�มใบสำ�คัญแสดงสิทธอินพุนัธ์ไดอ้กี โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธอินุพนัธ ์

จะถูกยกเลิก ณ วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้�งอิงมีมติ หรือต�มวันที่ที่ศ�ลกำ�หนดหรือมีคำ�ส่ัง แล้วแต่กรณี โดยก�ร 

ยกเลิกดังกล่�วจะผลกระทบทำ�ให้มูลค่�ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

ประเภทสิทธิในก�รข�ย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประก�ศแจ้งร�ค�ยุติธรรมของ 

หลักทรัพย์อ้�งอิงให้ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทร�บภ�ยในห้�สิบ (50) วันหลังจ�กวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทอ้�งอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้�งอิง หรือแต่งต้ังผู้ชำ�ระบัญชี หรือศ�ลมีคำ�ส่ังที่ถึงท่ีสุดให้เลิกบริษัทอ้�งอิง 

หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด โดยทั้งนี้ “ร�ค�ยุติธรรม” หม�ยถึง ร�ค�ยุติธรรมท่ีจัดทำ�โดยที่ปรึกษ�ก�รเงินอิสระที่อยู่ใน 

บัญชีท่ีสำ�นักง�น ก.ล.ต. ให้คว�มเห็นชอบ โดยร�ค�ยุติธรรมดังกล่�วต้องถูกจัดทำ�ข้ึนไม่เกินกว่�ห้�สิบ (50) วันก่อนวันที่ 

ผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประก�ศแจ้งร�ค�ยุติธรรม โดยถือว่�ร�ค�ยุติธรรมคือร�ค�อ้�งอิง ให้ผู้ออกใบสำ�คัญ 

แสดงสิทธอินุพนัธฯ์ ชำ�ระเงินสดสว่นต�่งสุทธ ิ(ถ�้มี) ใหผู้ถื้อใบสำ�คัญแสดงสิทธอินุพนัธฯ์ โดยชำ�ระเข�้บัญชีธน�ค�รของผูถื้อ 

ใบสำ � คัญแสดงสิทธิอ นุพันธ์ฯ  ห รือ เป็น เช็คระ บุชื่ อขีดค ร่อม ส่ังจ่ �ย ให้ผู้ ถื อ ใบสำ � คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

 ที่มีร�ยชื่อต�มสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ท�งไปรษณีย์ลงทะเบียน ภ�ยในเก้� (9) วันทำ�ก�รนับจ�ก 

วันที่ประก�ศร�ค�ยุติธรรมหรือมีร�ค�อ้�งอิง แล้วแต่กรณี

ในกรณีท่ีใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้�งอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้�งอิง บริษัทฯจะไม่ทำ�ก�รปรับตัวคูณดัชนี 

และ/หรือร�ค�ใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่�มีเหตุอันควรซ่ึงส่งผลกระทบอย่�งมี 

นยัสำ�คัญตอ่ผู้ถอืใบสำ�คญัแสดงสิทธอินุพนัธ ์บริษัทฯจะทำ�ก�รพจิ�รณ�ห�วธิกี�รทีเ่หม�ะสมในก�รปรบัตวัคูณดชัน ีและ/หรือ 

ร�ค�ใช้สิทธิอย่�งเป็นธรรม รวมไปถึงก�รกำ�หนดวันท่ีมีก�รปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือร�ค�ใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผล 

บังคับใช้โดยไม่ทำ�ให้สิทธิของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่�เดิม ท้ังนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำ�คัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ์ทร�บต�มระเบียบและวิธีก�รของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.3  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำาระราคาและส่งมอบ

เหตุก�รณ์ขัดข้องในก�รชำ�ระร�ค� หม�ยถึง เหตุก�รณ์ท่ีอยู่นอกเหนือก�รควบคุมของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 

อนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจ�กคว�มผิดของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทำ�ให้ผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ  

ไม่ส�ม�รถชำ�ระร�ค�ให้ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะเหตุก�รณ์ดังต่อไปนี้

	เกิดสงคร�มหรือจล�จลในประเทศหรือต�่งประเทศ หรือเหตอุืน่ใดท่ีมีผลทำ�ใหไ้ม่ส�ม�รถซ้ือข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธอินุพนัธฯ์  

หรือหลักทรัพย์อ้�งอิงในตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้ต�มปกติ 

	ตล�ดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์อ้�งอิงไม่ว่�ด้วยเหตุใดๆ 

	มีข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ย หรือคำ�ส่ังของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลกระทบต่อก�รซ้ือข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ  

และ/หรือที่มีผลกระทบต่อก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์อ้�งอิงจนทำ�ให้ไม่ส�ม�รถห�ร�ค�อ้�งอิงได้

8.4  ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของบริษัทฯ (Credit Risk)

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นคว�มเสี่ยงของ 

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับคว�มน่�เช่ือถือของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำ�ประกัน 

ก�รชำ�ระหนี ้ห�กผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสทิธอินพุนัธห์รือผูค้้ำ�ประกนัก�รชำ�ระหน้ีไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี ้หรอืผดินัดชำ�ระหนีต้�มใบสำ�คัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถ�นะเดียวกันกับเจ้�หนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้ำ�ประกัน 

ก�รชำ�ระหน้ี โดยไมค่ำ�นึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ�้งองิหรือดชันอี�้งองิ และผู้ลงทุนมีคว�มเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินคืน ไม่ว�่จะเป็น 
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เงินเต็มจำานวนหรือบางส่วนของจำานวนหนี้ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข 

ของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดทำาดัชนีหลักทรัพย์

นกัลงทุนควรศกึษาข้อมูลและคุณสมบัตขิองผู้ออก พรอ้มทัง้ศกึษาปัจจัยความเส่ียงทีเ่ก่ียวกับการดำาเนินงานของผู้ออก 

ฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา และอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+ (ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562)  

ซ่ึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนีผู้ล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มูลของผูอ้อกเพิม่เตมิไดจ้ากแบบ 69-dw-full/short แบบ 56-1 ร่างขอ้กำาหนดสทิธ ิ 

รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อกำาหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

9) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เนือ่งจากธรุกรรมการยืมและใหย้มืหลักทรัพย์ ส่วนใหญลู่กค้าจะนำาไปใช้เป็นเคร่ืองมอืเพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงและหาผลตอบแทน 

ในสภาวะท่ีตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรมของลูกค้า โดยกำาหนดให ้

ลูกค้าผู้ยืมจะตอ้งวางเงินหลกัประกันกอ่นการยมืหลักทรัพย์ไมน่อ้ยว่าเกณฑท์ีบ่ริษทัฯ กำาหนด จะตอ้งดำารงมลูค่าหลักประกันไวไ้ม่นอ้ยกว่า 

ระดับหลักประกันท่ีบริษัทฯ กำาหนดไว้ ซ่ึงหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมลดลงต่ำากว่าหลักประกันท่ีกำาหนด บริษัทฯ  

มีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมนำาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำาหนดไว้

10) ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านผู้แนะนำา 

การลงทุน วาณิชธนกิจ และวเิคราะหห์ลักทรัพย์ ซ่ึงถือว่าเป็นวิชาชีพทีใ่ช้ความรูค้วามชำานาญเฉพาะดา้นและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

เป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำาเนินงาน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายใน 

การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำางานทดแทนกันได้ในกรณีท่ีมี 

การโยกย้ายบคุลากร นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมมีาตรการจูงใจพนักงานดว้ยการให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะตลาด 

ในรูปแบบตา่ง ๆ  เช่น เงนิเดอืน โบนัส สวัสดกิาร เป็นตน้ รวมไปจนถงึการดแูลท่ีดจีากคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีใหค้วามใส่ใจในการปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมในการทำางานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของ 

บุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทำางานร่วมกันเป็นทีมงานท่ีดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการทำางานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

11) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนัก 

ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเส่ียงดังกล่าว โดยพยายามขยายฐานลูกค้าบุคคลทั่วไป และลูกค้าสถาบัน 

ทั้งในและต่างประเทศให้มีจำานวนมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบการส่งคำาส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ 

และอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมีจำานวนลูกค้าน้อยรายจนเกินไป

12) ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 29.29 ของทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้วของ 

บริษัทฯ จึงเป็นผู้ที่มีอำานาจในการบริหารจัดการ และสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเรื่องที่กฎหมายหรือ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความ 

เส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  

มีกรรมการอิสระซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จำานวน 9 ท่าน และมีความเป็นอิสระจาก 

ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คำาแนะนำาการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง  

โปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

13) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตามที่บริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ มาเป็นการให้บริการนักลงทุนด้วยระบบซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่าน 

อินเทอร์เน็ตที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ Finansia HERO นั้น  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เทคโนโลย ี
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สารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ใช้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังน้ัน บริษัทฯ 

อาจมีความเส่ียงในการนำาเสนอระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครื่องมือการลงทุนท่ีล้าสมัยให้กับนักลงทุน  

ซ่ึงจะทำาให้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของบริการของบริษัทฯ ลดลง และทำาให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถของในการแข่งขันใน 

ระยะยาวได้ 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของความเส่ียงจากการล้าสมัย จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยมาก เน่ืองจากก่อนที่บริษัทฯ จะตัดสินใจ 

เข้าร่วมการพัฒนาระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำาการศึกษา และเปรียบเทียบกับระบบซื้อขาย 

หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในตลาดแล้ว ปรากฎว่า เทคโนโลยีจากพันธมิตรอย่างบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ของประเทศ 

เกาหลีมีความล้ำาหน้าอย่างมาก อีกท้ังการร่วมมือกันพัฒนาดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน แต่ยังเป็น 

การศึกษาถึงพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อนำามาพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวขี้นมาด้วย โดยใช้หลักคิดท่ีว่า  

Customer Centric  กอรปกับบริษัทฯ ก็ได้มีการป้องกันโดยบริษัทฯ จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มพฤติกรรมการลงทุน 

ของนักลงทุน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมีการนำาเสนอสู่ตลาด ซึ่งจะสามารถนำามาเสนอและตอบสนองความต้องการ 

ของนักลงทนุได ้โดยแหลง่ขอ้มลูอาจจะมาจากนกัลงทุน  พนัธมิตร  ขา่วสารบนโลก Cyber ต่างๆ งานสัมมนาดา้นเทคโนโลยีในระดบัโลก ฯลฯ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดต้ังฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบไปด้วยนักพัฒนาโปรแกรมผู้เช่ียวชาญท่ีเคยไปประจำาอยู่กับ 

บริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ที่ประเทศเกาหลี จำานวน 5-6 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่างๆ  

เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำาหนดการออกแบบ features ต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกเคร่ืองมือการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ 

ตอ่นกัลงทุน  นอกจากน้ี บริษัทฯ มวัีฒนธรรมองค์กรทีใ่หค้วามสำาคัญต่อการปรับตัวเปิดรับตอ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา   

ท้ังนี้ อายุเฉล่ียของพนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายอีบิซิเนสเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 25-26 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ 

ตอบรับเทคโนโลยีใหม่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยซ่ึงจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ 

ถือปฎิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อกำากับดูแลงบการเงิน 

และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ 

และทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อม่ันได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  
รราายยงงาานนขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีรรัับบออนนุุญญาาตต  
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

คคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) 
ซ ึ ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จรวม งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที ่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เเกกณณฑฑ์์ใในนกกาารรแแสสดดงงคคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของ ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื ่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

เเรรืื่่อองงสส  าาคคััญญใในนกกาารรตตรรววจจสสออบบ    

เรื ่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื ่องต่างๆ ที ่มีนัยส าคัญที ่สุดตามดุลยพินิจเยี ่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า                   
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี 

กกาารรรรัับบรรูู้้รราายยไไดด้้คค่่าานนาายยหหนน้้าาจจาากกกกาารรซซืื้้ออขขาายยหหลลัักกททรรััพพยย์์  

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ านวน 914 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 71 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและ
ปริมาณของรายการและจ านวนลูกค้ามีจ านวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการ
บันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเ ทศเป็นหลัก 
ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า  จากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้อง
ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การค านวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท า
ผ่านใบส าคัญทั่วไป  

   



031บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  
รราายยงงาานนขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีรรัับบออนนุุญญาาตต  
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

คคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) 
ซ ึ ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จรวม งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที ่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เเกกณณฑฑ์์ใในนกกาารรแแสสดดงงคคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของ ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื ่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

เเรรืื่่อองงสส  าาคคััญญใในนกกาารรตตรรววจจสสออบบ    

เรื ่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื ่องต่างๆ ที ่มีนัยส าคัญที ่สุดตามดุลยพินิจเยี ่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า                   
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี 

กกาารรรรัับบรรูู้้รราายยไไดด้้คค่่าานนาายยหหนน้้าาจจาากกกกาารรซซืื้้ออขขาายยหหลลัักกททรรััพพยย์์  

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ านวน 914 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 71 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและ
ปริมาณของรายการและจ านวนลูกค้ามีจ านวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการ
บันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเ ทศเป็นหลัก 
ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า  จากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้อง
ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การค านวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท า
ผ่านใบส าคัญทั่วไป  

   



032 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 
 

 

คค่่าาเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญาาซซืื้้ออขขาายยลล่่ววงงหหนน้้าา  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของ
ลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที ่ใช้ค ้าประกัน ทั้งนี ้ในการท าธุรกรรมซื้อขาย
หลักทรัพย์และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน  โดยมูลค่าของหลักประกันที่วาง
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการท าธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความส าคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จ านวนมากรายและมียอด
คงค้างเป็นจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ามีจ านวน 2,559 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การค านวณ
มูลค่าหลักประกัน การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมิน
วิธีการพิจารณาและค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากับและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณมูลค่า
หลักประกันและการปรับมูลค่ายุติธรรมหลักประกัน  

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่
น ามาใช้ในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับช าระเงินภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดชั้นและการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ขข้้ออมมููลลออืื่่นน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื ่นนั ้นมี  
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า 
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

  

 
 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้บบรริิหหาารรแแลละะผผูู้้มมีีหหนน้้าาททีี่่ใในนกกาารรกก  าากกัับบดดููแแลลตต่่อองงบบกกาารรเเงงิินน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื ่อง  
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเนื ่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที ่จะเลิกกลุ ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน  
ต่อเนื่องอีกต่อไปได ้

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีตต่่ออกกาารรตตรรววจจสสออบบงงบบกกาารรเเงงิินน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
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คค่่าาเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญาาซซืื้้ออขขาายยลล่่ววงงหหนน้้าา  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของ
ลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที ่ใช้ค ้าประกัน ทั้งนี ้ในการท าธุรกรรมซื้อขาย
หลักทรัพย์และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน  โดยมูลค่าของหลักประกันที่วาง
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการท าธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความส าคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จ านวนมากรายและมียอด
คงค้างเป็นจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้ามีจ านวน 2,559 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การค านวณ
มูลค่าหลักประกัน การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมิน
วิธีการพิจารณาและค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากับและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณมูลค่า
หลักประกันและการปรับมูลค่ายุติธรรมหลักประกัน  

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่
น ามาใช้ในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับช าระเงินภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดชั้นและการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ขข้้ออมมููลลออืื่่นน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื ่นนั ้นมี  
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า 
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

  

 
 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้บบรริิหหาารรแแลละะผผูู้้มมีีหหนน้้าาททีี่่ใในนกกาารรกก  าากกัับบดดููแแลลตต่่อองงบบกกาารรเเงงิินน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื ่อง  
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่
ด าเนินงานต่อเนื ่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที ่จะเลิกกลุ ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน  
ต่อเนื่องอีกต่อไปได ้

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีตต่่ออกกาารรตตรรววจจสสออบบงงบบกกาารรเเงงิินน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมือ่
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
  



034 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 
 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี ่ยงที ่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษั ทต้องหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี

 
 

 

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี ่ยงที ่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษั ทต้องหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี

 
 

 

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 



036 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย  

งงบบแแสสดดงงฐฐำำนนะะกกำำรรเเงงิินน

ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

สสิินนททรรััพพยย์์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6, 29.3 101,512,582             376,612,496             76,595,803              354,046,723             

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 7 142,228,011             688,722,575             142,228,011             688,722,575             

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 8 2,558,517,795          2,220,757,080         2,558,517,795          2,220,757,080         

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 9 -                              -                              -                              -                              

เงินลงทุน 10 781,523,326             820,769,503            781,523,326             820,769,503            

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 275,307                   1,248,294                275,307                   1,248,294                

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 11 116,410,684             119,060,796            113,162,491             113,162,491             

อุปกรณ์ 12 69,723,616               74,105,487              69,723,616               74,105,487              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 246,462,968             260,339,270            246,462,968             260,339,270            

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 14.1 59,625,254               25,292,812               61,446,067              27,886,746               

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 6,866,942                6,598,703                5,404,472                4,820,669                

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยรอรับคืน 6,598,703                -                              4,820,669                -                              

สินทรัพย์อ่ืน 15 187,207,164             160,812,548             191,319,597             163,778,487             

รรววมมสสิินนททรรััพพยย์์ 4,276,952,352          4,754,319,564          4,251,480,122          4,729,637,325          

หหนน้้ีีสสิินนแแลละะสส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง

หหนน้้ีีสสิินน

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 16 50,000,000              -                              50,000,000              -                              

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 17 662,572,829             423,883,317             662,572,829             423,883,317             

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 18 940,532,459             1,495,294,583          940,532,459             1,495,294,583          

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ 9 19,371,381               4,772,145                19,371,381               4,772,145                

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 19 64,492,736               55,463,100              62,648,911               54,834,762               

เจ้ำหน้ีอ่ืน 20 1,438,802                1,438,802                1,438,802                8,838,802                

หน้ีสินอ่ืน 21 189,295,347             242,311,018             186,755,139             234,676,411             

รรววมมหหนน้้ีีสสิินน 1,927,703,554          2,223,162,965          1,923,319,521          2,222,300,020         

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



037บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบแแสสดดงงฐฐำำนนะะกกำำรรเเงงิินน  ((ตต่่ออ))

ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

สส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว

      หุ้นสำมัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.60 บำท 930,244,840            930,244,840            930,244,840            930,244,840            

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 620,892,885             620,892,885             620,892,885             620,892,885             

ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 322,946                   322,946                   322,946                   322,946                   

ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น

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

ก ำไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 22 78,640,769              78,640,769              78,640,769              78,640,769              

   ยังไม่ได้จัดสรร 725,419,484             901,949,260            698,059,161             877,235,865             

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

      - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (6,772,407)               (1,417,318)               -                              -                              

รวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,348,496,937          2,530,381,802          2,328,160,601          2,507,337,305          

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 751,861                   774,797                   -                              -                              

รรววมมสส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง 2,349,248,798          2,531,156,599          2,328,160,601          2,507,337,305          

รรววมมหหนน้้ีีสสิินนแแลละะสส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง 4,276,952,352          4,754,319,564          4,251,480,122          4,729,637,325          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 

กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

นำยช่วงชัย  นะวงศ์

 

นำงพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ

กรรมกำร



038 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกก  ำำไไรรขขำำดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจ

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

กก  ำำไไรรหหรรืืออขขำำดดททุุนน::

รรำำยยไไดด้้

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 23, 29.2 914,154,999     1,049,505,108  914,154,999     1,049,505,108  

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 24 81,389,301       94,195,367       81,389,301       94,195,367       

รำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ 55,245,854       67,677,923       55,245,854       67,677,923       

ก ำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 25 198,578,095     226,280,431     198,314,435     226,217,315     

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.2 4,043,752         2,832,737         -                       -                       

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -                       8,797,834         -                       -                       

รำยได้อ่ืน 29.2 41,903,026       20,203,634       45,481,564       23,803,633       

รรววมมรรำำยยไไดด้้ 1,295,315,027  1,469,493,034  1,294,586,153  1,461,399,346  

คค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 26 796,367,244     874,700,850     756,261,308     841,148,211     

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 218,920,476     172,554,025     218,865,476     172,494,025     

ต้นทุนทำงกำรเงิน 28,167,826       31,537,137       28,167,826       31,537,137       

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (49,450)             (96,000)             (49,450)             (96,000)             

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 29.2 421,995,087     414,617,796     464,868,053     455,199,883     

รรววมมคค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย 1,465,401,183  1,493,313,808  1,468,113,213  1,500,283,256  

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  กก่่ออนนภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้ (170,086,156)    (23,820,774)      (173,527,060)    (38,883,910)      

ภำษีเงินได้ 14.2 32,002,984       133,647            32,694,222       3,094,068         

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  สส  ำำหหรรัับบปปีี (138,083,172)    (23,687,127)      (140,832,838)    (35,789,842)      

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจออ่่ืืนน::

รำยกำรท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (5,355,089)        (479,011)           -                       -                       

รำยกำรท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (5,355,089)        (479,011)           -                       -                       

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (3,586,073)        (5,254,228)        (3,460,399)        (4,778,548)        

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (3,586,073)        (5,254,228)        (3,460,399)        (4,778,548)        

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจออ่่ืืนนสส  ำำหหรรัับบปปีี (8,941,162)        (5,733,239)        (3,460,399)        (4,778,548)        

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจรรววมมสส  ำำหหรรัับบปปีี  (147,024,334)    (29,420,366)      (144,293,237)    (40,568,390)      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



039บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกก  ำำไไรรขขำำดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจ  ((ตต่่ออ))

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

กกำำรรแแบบ่่งงปปัันนกก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (138,064,953)    (23,797,934)      (140,832,838)    (35,789,842)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (18,219)             110,807            

(138,083,172)    (23,687,127)      

กกำำรรแแบบ่่งงปปัันนกก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจรรววมม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (147,001,398)    (29,513,317)      (144,293,237)    (40,568,390)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (22,936)             92,951              

(147,024,334)    (29,420,366)      

กก  ำำไไรรตต่่ออหหุุ้้นน

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  ตต่่ออหหุุ้้นนขข้้ัันนพพ้้ืืนนฐฐำำนน

   ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 27 (0.24)                (0.04)                (0.24)                (0.06)                

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



040 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

2562 2561 2562 2561

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจำำกกกกิิจจกกรรรรมมดด  ำำเเนนิินนงงำำนน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (170,086,156)    (23,820,774)      (173,527,060)    (38,883,910)      

รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)

   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

      ค่ำเส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี 63,415,901       60,247,624       63,415,901       60,247,624       

      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (49,450)             (96,000)             (49,450)             (96,000)             

      (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 31,193              215,942            31,193              215,942            

      (ก ำไร) ขำดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ (11,641,056)      23,256,367       (11,641,056)      23,256,367       

      (ก ำไร) ขำดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ์ 12,414,620       (10,605,531)      12,414,620       (10,605,531)      

      (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -                       (8,797,834)        -                       -                       

      ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4,043,752)        (2,832,737)        -                       -                       

      ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 16,633,045       (3,096,790)        15,574,651       607,124            

      รำยได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล (81,562,858)      (74,775,849)      (81,299,198)      (74,712,732)      

      รำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ (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       

      ดอกเบ้ียตัดจ ำหน่ำยส ำหรับสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน -                       20,317              -                       20,317              

      ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนต ่ำมูลค่ำต๋ัวแลกเงิน -                       1,143,113         -                       1,143,113         

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกกกำำรรดด  ำำเเนนิินนงงำำนนกก่่ออนนกกำำรรเเปปลล่่ีียยนนแแปปลลงงใในน

      สสิินนททรรััพพยย์์แแลละะหหนน้้ีีสสิินนดด  ำำเเนนิินนงงำำนน (201,966,541)    (75,303,255)      (202,158,427)    (74,968,789)      

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 534,978,190     (517,836,210)    534,978,190     (517,836,210)    

   ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (338,512,809)    1,702,836,465  (338,512,809)    1,702,836,465  

   เงินลงทุน 50,887,233       129,516,999     50,887,233       129,516,999     

   เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 972,987            (981,736)           972,987            (981,736)           

   สินทรัพย์อ่ืน (20,008,443)      13,337,813       (21,154,938)      14,240,488       

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 238,689,512     (485,846,666)    238,689,512     (485,846,666)    

   เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (554,762,124)    (78,401,607)      (554,762,124)    (78,401,607)      

   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ 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)        

   เจ้ำหน้ีอ่ืน -                       (361)                 (7,400,000)        7,399,639         

   หน้ีสินอ่ืน (10,926,097)      (55,387,238)      (5,831,698)        (62,228,592)      

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน (299,033,102)    529,483,430     (302,677,084)    531,279,217     

เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปันผล 131,224,086     152,947,804     130,960,426     152,884,687     

เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (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)        

เเงงิินนสสดดสสุุททธธิิจจำำกก  ((ใใชช้้ไไปปใในน))  กกิิจจกกรรรรมมดด  ำำเเนนิินนงงำำนน (203,256,113)    639,747,807     (205,607,119)    643,241,430     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



041บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด  ((ตต่่ออ))

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

2562 2561 2562 2561

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจำำกกกกิิจจกกรรรรมมลลงงททุุนน

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมลงทุน

   เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -                       117,640,655     -                       117,640,655     

   เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 90,256              565,533            90,256              565,533            

   เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 183                   -                       183                   -                       

   เงินสดจ่ำยซ้ืออุปกรณ์ (21,096,792)      (25,844,658)      (21,096,792)      (25,844,658)      

   เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (65,953,981)      (100,465,905)    (65,953,981)      (100,465,905)    

เเงงิินนสสดดสสุุททธธิิจจำำกก  ((ใใชช้้ไไปปใในน))  กกิิจจกกรรรรมมลลงงททุุนน (86,960,334)      (8,104,375)        (86,960,334)      (8,104,375)        

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจำำกกกกิิจจกกรรรรมมจจััดดหหำำเเงงิินน

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน

   เงินสดรับ (จ่ำย) จำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50,000,000       (200,000,000)    50,000,000       (200,000,000)    

   เงินสดรับ (จ่ำย) จำกตรำสำรหน้ีท่ีออก -                       (160,000,000)    -                       (160,000,000)    

   เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน -                       (669,865)           -                       (669,865)           

   เงินปันผลจ่ำย (34,883,467)      (34,883,900)      (34,883,467)      (34,883,900)      

เเงงิินนสสดดสสุุททธธิิจจำำกก  ((ใใชช้้ไไปปใในน))  กกิิจจกกรรรรมมจจััดดหหำำเเงงิินน 15,116,533       (395,553,765)    15,116,533       (395,553,765)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (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     

เเงงิินนสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงิินนสสดดปปลลำำยยปปีี 101,512,582     376,612,496     76,595,803       354,046,723     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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(2
3,7

97
,93

4)
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
(2

3,7
97

,93
4)

    
    

11
0,8

07
    

    
    

  
(2

3,6
87

,12
7)

    
    

ก ำ
ไร 

(ขำ
ดทุ
น)

 เบ็
ดเส

ร็จ
อื่น
ส ำ
หรั
บปี

 
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
(5

,23
6,3

72
)

    
    

  
(4

79
,01

1)
    

    
    

    
    

(5
,71

5,3
83

)
    

    
  

(1
7,8

56
)

    
    

    
   

(5
,73

3,2
39

)
    

    
  

ก ำ
ไร 

(ขำ
ดทุ
น)

 เบ็
ดเส

ร็จ
รว
มส
 ำห
รับ
ปี

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
 

(2
9,0

34
,30

6)
    

    
(4

79
,01

1)
    

    
    

    
    

(2
9,5

13
,31

7)
    

    
92

,95
1

    
    

    
    

(2
9,4

20
,36

6)
    

    

เงิน
ปัน
ผล
จ่ำ
ย

28
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
(3

4,8
83

,90
0)

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

(3
4,8

83
,90

0)
    

    
-

    
    

    
    

    
    

 
(3

4,8
83

,90
0)

    
    

ยยออ
ดดคค
งงเเหห

ลลืืออ
  ณณ

  ววัันน
ททีี่่  

3311
  ธธัันน

ววำำ
คคมม

  2255
6611

93
0,2

44
,84

0
    

 
62

0,8
92

,88
5

    
 

32
2,9

46
    

    
   

(2
51

,58
0)

    
    

    
    

   
78

,64
0,7

69
    

    
 

90
1,9

49
,26

0
    

   
(1

,41
7,3

18
)

    
    

    
    

  
2,5

30
,38

1,8
02

    
 

77
4,7

97
    

    
    

  
2,5

31
,15

6,5
99

    
 

ยยออ
ดดคค
งงเเหห

ลลืืออ
  ณณ

  ววัันน
ททีี่่  

11  มม
กกรร
ำำคค
มม  

2255
6622

93
0,2

44
,84

0
    

 
62

0,8
92

,88
5

    
 

32
2,9

46
    

    
   

(2
51

,58
0)

    
    

    
    

   
78

,64
0,7

69
    

    
 

90
1,9

49
,26

0
    

   
(1

,41
7,3

18
)

    
    

    
    

  
2,5

30
,38

1,8
02

    
 

77
4,7

97
    

    
    

  
2,5

31
,15

6,5
99

    
 

ก ำ
ไร 

(ขำ
ดทุ
น)

 ส ำ
หรั
บปี

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
 

(1
38

,06
4,9

53
)

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

(1
38

,06
4,9

53
)

    
  

(1
8,2

19
)

    
    

    
   

(1
38

,08
3,1

72
)

    
  

ก ำ
ไร 

(ขำ
ดทุ
น)

 เบ็
ดเส

ร็จ
อื่น
ส ำ
หรั
บปี

 
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
(3

,58
1,3

56
)

    
    

  
(5

,35
5,0

89
)

    
    

    
    

  
(8

,93
6,4

45
)

    
    

  
(4

,71
7)

    
    

    
    

(8
,94

1,1
62

)
    

    
  

ก ำ
ไร 

(ขำ
ดทุ
น)

 เบ็
ดเส

ร็จ
รว
มส
 ำห
รับ
ปี

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
 

(1
41

,64
6,3

09
)

    
  

(5
,35

5,0
89

)
    

    
    

    
  

(1
47

,00
1,3

98
)

    
  

(2
2,9

36
)

    
    

    
   

(1
47

,02
4,3

34
)

    
  

เงิน
ปัน
ผล
จ่ำ
ย

28
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
(3

4,8
83

,46
7)

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

(3
4,8

83
,46

7)
    

    
-

    
    

    
    

    
    

 
(3

4,8
83

,46
7)

    
    

ยยออ
ดดคค
งงเเหห

ลลืืออ
  ณณ

  ววัันน
ททีี่่  

3311
  ธธัันน

ววำำ
คคมม

  2255
6622

93
0,2

44
,84

0
    

 
62

0,8
92

,88
5

    
 

32
2,9

46
    

    
   

(2
51

,58
0)

    
    

    
    

   
78

,64
0,7

69
    

    
 

72
5,4

19
,48

4
    

   
(6

,77
2,4

07
)

    
    

    
    

  
2,3

48
,49

6,9
37

    
 

75
1,8

61
    

    
    

  
2,3

49
,24

8,7
98

    
 

หม
ำย
เหตุ

ปร
ะก
อบ
งบ
กำ
รเงิ
นเป็

นส่
วน
หนึ่
งข
อง
งบ
กำ
รเงิ
นนี้

ส่ว
นที่
เป็น

ขอ
งผู้
ถือ
หุ้น
บริ
ษัท
ฯ ก ำ

ไรส
ะส
ม
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บบรริิ
ษษััทท
หหลลัั
กกทท
รรััพพ
ยย์์  
ฟฟิินนัั

นนเเซซีี
ยย  
ไไซซ
รรััสส

  จจ  ำำ
กกััดด

  ((มม
หหำำ
ชชนน

))  แแ
ลละะ
บบรริิ
ษษััทท
ยย่่ออ
ยย

งงบบ
แแสส
ดดงง
กกำำ
รรเเปป

ลลีี่่ยย
นนแแ
ปปลล
งงสส่่
ววนน
ขขออ
งงเเจจ้้

ำำขข
อองง

  ((ตต่่
ออ))

สส  ำำ
หหรรัั
บบปปีี
สสิิ้้นน
สสุุดด
ววัันน
ททีี่่  

3311
  ธธัั
นนวว
ำำคค
มม  

2255
6622

(ห
น่ว
ย: 
บำ
ท)

ส ำ
รอ
งส่
วน
ทุน
จำ
ก

จัด
สร
รแ
ล้ว

 -

ทุน
ที่อ
อก
จ ำ
หน่
ำย

ส่ว
นเกิ

น
กำ
รจ่
ำย
โด
ยใช้

ส ำ
รอ
ง

รว
ม

หม
ำย
เหตุ

แล
ะช
 ำร
ะแล้

ว
มูล
ค่ำ
หุ้น

หุ้น
เป็น

เกณ
ฑ์

ตำ
มก
ฎห
มำ
ย

ยัง
ไม่ไ
ด้จั
ดส
รร

ส่ว
นข
อง
เจ้ำ
ขอ
ง

ยยออ
ดดคค
งงเเหห

ลลืืออ
  ณณ

  ววัันน
ททีี่่  

11  มม
กกรร
ำำคค
มม  

2255
6611

93
0,2

44
,84

0
    

    
 

62
0,8

92
,88

5
    

    
 

32
2,9

46
    

    
    

    
78

,64
0,7

69
    

    
   

95
2,6

88
,15

5
    

    
 

2,5
82

,78
9,5

95
    

  

ก ำ
ไร 

(ข
ำด
ทุน

) ส
 ำห
รับ
ปี

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

(3
5,7

89
,84

2)
    

    
  

(3
5,7

89
,84

2)
    

    
  

ก ำ
ไร 

(ข
ำด
ทุน

) เ
บ็ด
เสร็

จอื่
นส
 ำห
รับ
ปี 

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

(4
,77

8,5
48

)
    

    
   

(4
,77

8,5
48

)
    

    
   

ก ำ
ไร 

(ข
ำด
ทุน

) เ
บ็ด
เสร็

จร
วม
ส ำ
หรั
บปี

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

(4
0,5

68
,39

0)
    

    
  

(4
0,5

68
,39

0)
    

    
  

เงิน
ปัน
ผล
จ่ำ
ย

28
-

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
(3

4,8
83

,90
0)

    
    

  
(3

4,8
83

,90
0)

    
    

  

ยยออ
ดดคค
งงเเหห

ลลืืออ
  ณณ

  ววัันน
ททีี่่  

3311
  ธธัั
นนวว
ำำคค
มม  

2255
6611

93
0,2

44
,84

0
    

    
 

62
0,8

92
,88

5
    

    
 

32
2,9

46
    

    
    

    
78

,64
0,7

69
    

    
   

87
7,2

35
,86

5
    

    
 

2,5
07

,33
7,3

05
    

  

ยยออ
ดดคค
งงเเหห

ลลืืออ
  ณณ

  ววัันน
ททีี่่  

11  มม
กกรร
ำำคค
มม  

2255
6622

93
0,2

44
,84

0
    

    
 

62
0,8

92
,88

5
    

    
 

32
2,9

46
    

    
    

    
78

,64
0,7

69
    

    
   

87
7,2

35
,86

5
    

    
 

2,5
07

,33
7,3

05
    

  

ก ำ
ไร 

(ข
ำด
ทุน

) ส
 ำห
รับ
ปี

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

(1
40

,83
2,8

38
)

    
    

(1
40

,83
2,8

38
)

    
    

ก ำ
ไร 

(ข
ำด
ทุน

) เ
บ็ด
เสร็

จอื่
นส
 ำห
รับ
ปี 

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

(3
,46

0,3
99

)
    

    
   

(3
,46

0,3
99

)
    

    
   

ก ำ
ไร 

(ข
ำด
ทุน

) เ
บ็ด
เสร็

จร
วม
ส ำ
หรั
บปี

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

(1
44

,29
3,2

37
)

    
    

(1
44

,29
3,2

37
)

    
    

เงิน
ปัน
ผล
จ่ำ
ย

28
-

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
(3

4,8
83

,46
7)

    
    

  
(3

4,8
83

,46
7)

    
    

  

ยยออ
ดดคค
งงเเหห

ลลืืออ
  ณณ

  ววัันน
ททีี่่  

3311
  ธธัั
นนวว
ำำคค
มม  

2255
6622

93
0,2

44
,84

0
    

    
 

62
0,8

92
,88

5
    

    
 

32
2,9

46
    

    
    

    
78

,64
0,7

69
    

    
   

69
8,0

59
,16

1
    

    
 

2,3
28

,16
0,6

01
    

  

หม
ำย
เหตุ

ปร
ะก
อบ
งบ
กำ
รเงิ
นเป็

นส่
วน
หนึ่
งข
อง
งบ
กำ
รเงิ
นนี้

ก ำ
ไรส

ะส
ม

งบ
กำ
รเงิ
นเฉ

พำ
ะกิ
จก
ำร
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บบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์ ์ ฟฟินินันันเเซซียีย  ไไซซรรัสัส  จจ  ำำกกัดัด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย  
หหมมำำยยเเหหตตุปุปรระะกกออบบงงบบกกำำรรเเงงินินรรววมม  
สส  ำำหหรรัับบปปีีสสิิ้้นนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622    

11.. ขข้อ้อมมูลูลททัั่ว่วไไปป  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ซึ่งถือ
หุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนและ 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่  999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น  18 และ 25 ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  

 บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 

 1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
 2. กำรค้ำหลักทรัพย์ 
 3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน 
 4. กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์
 5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 6. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
 7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
 8. กำรจัดกำรกองทุนรวม 
 9. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ ำนวน 27 สำขำ และ 31 สำขำ ตำมล ำดับ  

22.. เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจัดัดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงินิน  

22..11  งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติ วิชำชีพบัญชี                
พ.ศ. 2547 และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท ำขึ้นเพื่อให้ เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2559 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

 

22..22  เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจััดดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงิินนรรววมม  

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปน้ี 

   อัตรำรอ้ยละของกำรถอืหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ                     
เอฟเอสเอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั  

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว  

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

22..33  งงบบกกำำรรเเงงิินนเเฉฉพพำำะะกกิิจจกกำำรร  

 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 



045บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

บบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์ ์ ฟฟินินันันเเซซียีย  ไไซซรรัสัส  จจ  ำำกกัดัด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย  
หหมมำำยยเเหหตตุปุปรระะกกออบบงงบบกกำำรรเเงงินินรรววมม  
สส  ำำหหรรัับบปปีีสสิิ้้นนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622    

11.. ขข้อ้อมมูลูลททัั่ว่วไไปป  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ซึ่งถือ
หุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนและ 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่  999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น  18 และ 25 ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  

 บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 

 1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
 2. กำรค้ำหลักทรัพย์ 
 3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน 
 4. กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์
 5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 6. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
 7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
 8. กำรจัดกำรกองทุนรวม 
 9. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ ำนวน 27 สำขำ และ 31 สำขำ ตำมล ำดับ  

22.. เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจัดัดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงินิน  

22..11  งบกำรเงินนี้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญ ชี               
พ.ศ. 2547 และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท ำขึ้นเพื่อให้ เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2559 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

 

22..22  เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจััดดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงิินนรรววมม  

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปน้ี 

   อัตรำรอ้ยละของกำรถอืหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ                     
เอฟเอสเอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั  

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว  

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

22..33  งงบบกกำำรรเเงงิินนเเฉฉพพำำะะกกิิจจกกำำรร  

 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 



046 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

33.. มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงินินใใหหมม่่  

กก..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่เเรริิ่่มมมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้ใในนปปีีปปััจจจจุุบบัันน  

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้   

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1155  เเรรืื่่อองง  รรำำยยไไดด้้จจำำกกสสััญญญญำำททีี่่ทท  ำำกกัับบลลููกกคค้้ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ  

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้ กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  

  

  

 

ขข..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่จจะะมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้สส  ำำหหรรัับบงงบบกกำำรรเเงงิินนททีี่่มมีีรรออบบรระะยยะะเเววลลำำบบััญญชชีีททีี่่เเรริิ่่มมใในนหหรรืืออหหลลัังง
ววันันททีี่่  11  มมกกรรำำคคมม  22556633  

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  กกลลุุ่่มมเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 
5 ฉบับ ได้แก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญช ี
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 



047บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

33.. มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงินินใใหหมม่่  

กก..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่เเรริิ่่มมมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้ใในนปปีีปปััจจจจุุบบัันน  

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้   

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1155  เเรรืื่่อองง  รรำำยยไไดด้้จจำำกกสสััญญญญำำททีี่่ทท  ำำกกัับบลลููกกคค้้ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ  

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่
เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้ กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  

  

  

 

ขข..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่จจะะมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้สส  ำำหหรรัับบงงบบกกำำรรเเงงิินนททีี่่มมีีรรออบบรระะยยะะเเววลลำำบบััญญชชีีททีี่่เเรริิ่่มมใในนหหรรืืออหหลลัังง
ววัันนททีี่่  11  มมกกรรำำคคมม  22556633  

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกลำ่วได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  กกลลุุ่่มมเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 
5 ฉบับ ได้แก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญช ี
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 



048 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1166  เเรรืื่่อองง  สสััญญญญำำเเชช่่ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ                    
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ  
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

44.. นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบััญญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

44..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้้  

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร 

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้งสิ้น
ที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงิน
ได้ 

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง 

 

 กรณีดังต่อไปน้ีถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่  
สำมเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและ มีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปญัหำ 

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป 

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

ง) ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนพุันธ ์

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่เกิดรำยกำร 

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

 ดอกเบี้ยถือ เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ แท้จริง เงินปันผลจำก                       
เงินลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธใินกำรรับเงินปันผล 

44..22 กกำำรรรรัับบรรูู้้คค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย  

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง 

44..33 เเงงิินนสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงิินนสสดด  

    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ี มีวันครบก ำหนดไม่เกิน  
3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

44..44 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะตตััดดบบััญญชชีีสสิินนททรรััพพยย์์ขขอองงลลููกกคค้้ำำ  

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯ เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯ ได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน 
โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น 
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มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1166  เเรรืื่่อองง  สสััญญญญำำเเชช่่ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ                    
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ  
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

44.. นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบััญญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

44..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้้  

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร 

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้งสิ้น
ที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงิน
ได้ 

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง 

 

 กรณีดังต่อไปน้ีถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่  
สำมเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและ มีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปญัหำ 

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป 

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

ง) ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ 

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่เกิดรำยกำร 

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

 ดอกเบี้ยถือ เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ แท้จริง เงินปันผลจำก                       
เงินลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธใินกำรรับเงินปันผล 

44..22 กกำำรรรรัับบรรูู้้คค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย  

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง 

44..33 เเงงิินนสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงิินนสสดด  

    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่ มีวันครบก ำหนดไม่เกิน  
3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

44..44 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะตตััดดบบััญญชชีีสสิินนททรรััพพยย์์ขขอองงลลููกกคค้้ำำ  

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯ เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯ ได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน 
โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น 
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44..55 ลลููกกหหนนีี้้//เเจจ้้ำำหหนนีี้้สส  ำำนนัักกหหัักกบบััญญชชีีแแลละะบบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  

ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำร
ช ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  รวมถึงเงินที่ได้น ำไปวำงเป็นประกันกับส ำนักหักบัญชีในกำร
ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  

44..66 ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินที่น ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช ำระ เป็นต้น) 

44..77 กกำำรรยยืืมมแแลละะใใหห้้ยยืืมมหหลลัักกททรรััพพยย์์  

บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้น ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้น
ยืม โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้
ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์
ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ 

 

44..88 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญ  

 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียกช ำระ
และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี
โอกำสที่ได้รับช ำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งส ำรองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง 

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช ำระหนี้และบริษัทฯได้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว 

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท ำสัญญำปลดหนี้ให้ 

(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้ 

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือน
ขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนท่ีชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่ เข้ำลักษณะ
ตำม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจ ำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ ำนวนของ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

44..99 เเงงิินนลลงงททุุนน  

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ ำที่มีก ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำ หรือเงินฝำกประจ ำที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี
ข้อก ำหนดในกำรเบิกใช ้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี 

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย
ของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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44..55 ลลููกกหหนนีี้้//เเจจ้้ำำหหนนีี้้สส  ำำนนัักกหหัักกบบััญญชชีีแแลละะบบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  

ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำร
ช ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  รวมถึงเงินที่ได้น ำไปวำงเป็นประกันกับส ำนักหักบัญชีในกำร
ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  

44..66 ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินที่น ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช ำระ เป็นต้น) 

44..77 กกำำรรยยืืมมแแลละะใใหห้้ยยืืมมหหลลัักกททรรััพพยย์์  

บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้น ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้น
ยืม โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้
ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์
ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ 

 

44..88 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญ  

 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียกช ำระ
และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี
โอกำสที่ได้รับช ำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งส ำรองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง 

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช ำระหนี้และบริษัทฯได้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว 

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท ำสัญญำปลดหนี้ให้ 

(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้ 

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือน
ขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะ
ตำม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจ ำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ ำนวนของ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

44..99 เเงงิินนลลงงททุุนน  

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ ำที่มีก ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำ หรือเงินฝำกประจ ำที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี
ข้อก ำหนดในกำรเบิกใช ้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี 

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย
ของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 



052 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุน
ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปลี่ยน 

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

44..1100 เเงงิินนใใหห้้กกูู้้ยยืืมม  

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน  เงินให้กู้ยืม
วัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม 

44..1111 เเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

(ก) งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

44..1122 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  
  อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้ 

  อุปกรณ์ส ำนักงำน   5 ปี 
  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
  ยำนพำหนะ   5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 

  ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

 บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

 

 

 

44..1133 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนนแแลละะคค่่ำำตตััดดจจ  ำำหหนน่่ำำยย  

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเ กิดกำร 
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปี
เป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดของบริษัทฯค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

  ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์   10 ปี 
  ค่ำซื้อส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย  2 ปี 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 - 15 ปี  
  สิทธิในกำรใช้ระบบ         5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำและค่ำสมำชกิตลำด  

44..1144 ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้  
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้ปปััจจจจุุบบัันน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กั บหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ  
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บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุน
ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปลี่ยน 

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

44..1100 เเงงิินนใใหห้้กกูู้้ยยืืมม  

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน  เงินให้กู้ยืม
วัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม 

44..1111 เเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

(ก) งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

44..1122 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  
  อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้ 

  อุปกรณ์ส ำนักงำน   5 ปี 
  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
  ยำนพำหนะ   5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 

  ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

 บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

 

 

 

44..1133 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนนแแลละะคค่่ำำตตััดดจจ  ำำหหนน่่ำำยย  

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเ กิดกำร 
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปี
เป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดของบริษัทฯค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

  ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์   10 ปี 
  ค่ำซื้อส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย  2 ปี 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 - 15 ปี  
  สิทธิในกำรใช้ระบบ         5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำและค่ำสมำชิกตลำด  

44..1144 ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้  
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้ปปััจจจจุุบบัันน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กั บหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ  
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44..1155 กกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงสสิินนททรรััพพยย์์  
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

44..1166 เเงงิินนกกูู้้ยยืืมมจจำำกกสสถถำำบบัันนกกำำรรเเงงิินน  

 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม  

44..1177 เเจจ้้ำำหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำร
ประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 

44..1188 ตตรรำำสสำำรรหหนนีี้้ททีี่่ออออกก  

 ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืน
เพื่อช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

 

44..1199 ปปรระะมมำำณณกกำำรรหหนนีี้้สสิินน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ 

 

44..2200 ผผลลปปรระะโโยยชชนน์์พพนนัักกงงำำนน  

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

  โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนั กงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

  โครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซึ่งค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสม 



055บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

44..1155 กกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงสสิินนททรรััพพยย์์  
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

44..1166 เเงงิินนกกูู้้ยยืืมมจจำำกกสสถถำำบบัันนกกำำรรเเงงิินน  

 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม  

44..1177 เเจจ้้ำำหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำร
ประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 

44..1188 ตตรรำำสสำำรรหหนนีี้้ททีี่่ออออกก  

 ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืน
เพื่อช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

 

44..1199 ปปรระะมมำำณณกกำำรรหหนนีี้้สสิินน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ 

 

44..2200 ผผลลปปรระะโโยยชชนน์์พพนนัักกงงำำนน  

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

  โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนั กงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

  โครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซึ่งค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสม 



056 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

44..2211 สสััญญญญำำเเชช่่ำำรระะยยะะยยำำวว  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เชำ่หรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ  

44..2222 รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจกกัับบบบุุคคคคลลหหรรืืออกกิิจจกกำำรรททีี่่เเกกีี่่ยยววขข้้อองงกกัันน  

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

44..2233 ตต่่ำำงงปปรระะเเททศศ  

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ  
แตล่ะกิจกำรนั้น 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 

44..2244 ตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(ก) ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

  บริษัทฯรับรู้ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ข) ฟิวเจอร์ส 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์
สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัทตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ค) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซื้อและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำจะครบก ำหนดของ  
แต่ละสัญญำ 

44..2255 กกำำรรววััดดมมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมม  

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัด
มูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม
กับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบก ำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ ทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ ำ 
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44..2211 สสััญญญญำำเเชช่่ำำรระะยยะะยยำำวว  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เชำ่หรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ  

44..2222 รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจกกัับบบบุุคคคคลลหหรรืืออกกิิจจกกำำรรททีี่่เเกกีี่่ยยววขข้้อองงกกัันน  

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

44..2233 ตต่่ำำงงปปรระะเเททศศ  

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ  
แตล่ะกิจกำรนั้น 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลีย่นได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 

44..2244 ตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(ก) ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

  บริษัทฯรับรู้ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ข) ฟิวเจอร์ส 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์
สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัทตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ค) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซื้อและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำจะครบก ำหนดของ  
แต่ละสัญญำ 

44..2255 กกำำรรววััดดมมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมม  

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัด
มูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม
กับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบก ำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ ทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ ำ 



058 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

55.. กกำำรรใใชช้้ดดุลุลยยพพินินิิจจแแลละะปปรระะมมำำณณกกำำรรททำำงงบบัญัญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

  ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

55..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะกกำำรรตตััดดรรำำยยกกำำรรสสิินนททรรััพพยย์์แแลละะหหนนีี้้สสิินน    

  ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ดีท่ีสุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน 

55..22 มมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน  

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติ ธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำก
กำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
คู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

55..33 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้จำก
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบ
กับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืน โดยใช้กำร
วิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกัน  

55..44 คค่่ำำเเผผืื่่ออกกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงเเงงิินนลลงงททุุนน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงิ นลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

55..55 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 

 

55..66 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนน  

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ในภำยหลัง ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังกำรเลือกอัตรำคิดลดทีเ่หมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

55..77 สสิินนททรรััพพยย์์ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อย
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

55..88 สส  ำำรรอองงผผลลปปรระะโโยยชชนน์์รระะยยะะยยำำววขขอองงพพนนัักกงงำำนน  

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน เป็นต้น 

55..99 สสัญัญญญำำเเชช่่ำำ    

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร ได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

55..1100 คคดดีีฟฟ้้อองงรร้้อองง  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนน้ัน 
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55.. กกำำรรใใชช้้ดดุลุลยยพพินินิิจจแแลละะปปรระะมมำำณณกกำำรรททำำงงบบัญัญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

  ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ี
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

55..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะกกำำรรตตััดดรรำำยยกกำำรรสสิินนททรรััพพยย์์แแลละะหหนนีี้้สสิินน    

  ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ดีท่ีสุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน 

55..22 มมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน  

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติ ธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำก
กำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
คู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

55..33 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้จำก
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบ
กับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืน โดยใช้กำร
วิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกัน  

55..44 คค่่ำำเเผผืื่่ออกกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงเเงงิินนลลงงททุุนน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงิ นลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

55..55 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 

 

55..66 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนน  

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ในภำยหลัง ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังกำรเลือกอัตรำคิดลดทีเ่หมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

55..77 สสิินนททรรััพพยย์์ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อย
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

55..88 สส  ำำรรอองงผผลลปปรระะโโยยชชนน์์รระะยยะะยยำำววขขอองงพพนนัักกงงำำนน  

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน เป็นต้น 

55..99 สสัญัญญญำำเเชช่่ำำ    

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร ได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

55..1100 คคดดีีฟฟ้้อองงรร้้อองง  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น บริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนน้ัน 
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66.. เเงงินินสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงินินสสดด  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม  2562 31 ธันวำคม  2561 31 ธันวำคม  2562 31 ธันวำคม  2561 
เงินสด เงินฝำกระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น  
     ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำ 682,965 593,134 658,048 570,569 
หัก: เงินฝำกในนำมบริษัทฯเพื่อลูกคำ้ (581,452) (216,522) (581,452) (216,522) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  101,513 376,612 76,596 354,047 

ขข้้ออมมููลลเเพพิิ่่มมเเตติิมมปปรระะกกออบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
รำยกำรที่มิใช่เงินสด:     
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน                 
โดยยังมิได้ช ำระเงิน 105 41,876 105 41,876 

77.. ลลูกูกหหนนีี้ส้ส  ำำนนัักกหหักักบบััญญชชีีแแลละะบบรริษิษัทัทหหลลักักททรรัพัพยย์์  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561  
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญช ี 265,028 727,708 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตำ่งประเทศ 212,009 233,762 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ในประเทศ 1,047 4,555 
หัก: ลูกหนีส้ ำนักหักบญัชีในนำมบริษทัฯเพื่อลูกค้ำ (134,912) (58,495) 
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่ำงประเทศในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ (200,944) (218,807) 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 142,228 688,723 

 

88.. ลลูกูกหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิจิจหหลลักักททรรัพัพยย์แ์แลละะสสััญญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
ลูกหนี้ซื้อหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 1,625,164 1,091,714 
เงินให้กู้ยืมเพือ่ซื้อหลักทรพัย ์ 910,630 928,833 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 6,193 90,731 
ลูกหนี้ธรุกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 4,105 90,890 
ลูกหนี้อื่น 1,007 74,856 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย ์ 2,547,099 2,277,024 
บวก: ดอกเบีย้ค้ำงรับ 4,287 4,954 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (207) (69,358) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  2,551,179 2,212,620 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ   
ลูกหนี้ธรุกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 7,339 8,137 
ลูกหนี้อื่น 5,911 5,960 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,911) (5,960) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  2,558,518 2,220,757 

88..11  ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำททีี่่รระะงงัับบกกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้ ้ 

 ณ  วันที่  31 ธันวำคม  2562 และ 2561 บริษั ทฯมี ลู กหนี้ ธุ รกิ จหลั กทรัพ ย์ และสัญญ ำซื้ อขำยล่ วงหน้ ำ                       
(รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้เป็นจ ำนวน 6 ล้ำนบำท และ 81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจ ำนวน 6 ล้ำนบำท และ 75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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88.. ลลูกูกหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิจิจหหลลักักททรรัพัพยย์แ์แลละะสสััญญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
ลูกหนี้ซื้อหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 1,625,164 1,091,714 
เงินให้กู้ยืมเพือ่ซื้อหลักทรพัย ์ 910,630 928,833 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 6,193 90,731 
ลูกหนี้ธรุกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 4,105 90,890 
ลูกหนี้อื่น 1,007 74,856 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย ์ 2,547,099 2,277,024 
บวก: ดอกเบีย้ค้ำงรับ 4,287 4,954 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (207) (69,358) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  2,551,179 2,212,620 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ   
ลูกหนี้ธรุกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 7,339 8,137 
ลูกหนี้อื่น 5,911 5,960 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,911) (5,960) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  2,558,518 2,220,757 

88..11  ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำททีี่่รระะงงัับบกกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้ ้ 

 ณ  วันที่  31 ธันวำคม  2562 และ 2561 บริษั ทฯมี ลู กหนี้ ธุ รกิ จหลั กทรัพ ย์ และสัญญ ำซื้ อขำยล่ วงหน้ ำ                       
(รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้เป็นจ ำนวน 6 ล้ำนบำท และ 81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจ ำนวน 6 ลำ้นบำท และ 75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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88..22  ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำจจ  ำำแแนนกกตตำำมมกกำำรรจจััดดชชัั้้นน  

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯได้จ ำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรื่องกำรจัดท ำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภำพ
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)  

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  ค่ำเผื่อหนี ้ มูลค่ำลูกหนี้สทุธ ิ  ค่ำเผื่อหนี ้ มูลค่ำลูกหนี้สทุธ ิ
  สงสัยจะสูญ หลงัหักค่ำเผื่อ  สงสัยจะสูญ หลังหักค่ำเผื่อ 

 จ ำนวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ จ ำนวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ 

มูลหนีจ้ัดชั้นปกต ิ 2,558 - 2,558 2,216 - 2,216 
มูลหนีจ้ัดชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน 1 - 1 5 - 5 

มูลหนีจ้ัดชั้นสงสัย 6 (6) - 75 (75) - 

รวมลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 2,565 (6) 2,559 2,296 (75) 2,221 

88..33  คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 
ยอดต้นป ี 75,318 75,510 
ตัดหนี้สญู (69,151) - 
หนี้สงสัยจะสญู (โอนกลับ) (49) (192) 

ยอดปลำยป ี 6,118 75,318 

99.. สสินินททรรัพัพยย์แ์แลละะหหนนีี้ส้สินินตตรรำำสสำำรรออนนุพุพัันนธธ์ ์ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตำมสัญญำ 
ตตรรำำสสำำรรออนนุพุพันันธธ์เ์เพพืื่อ่อคค้ำ้ำ     
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพันธ ์ - 19,371 1,450,585 
ฟิวเจอร์ส(1) - - 695,144 
สัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหนำ้ - - - 
รรววมม  - 19,371 2,145,729 

(1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิ งของสัญญำประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 17 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 
 

 

 
(หนว่ย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตำมสัญญำ 
ตตรรำำสสำำรรออนนุพุพันันธธ์เ์เพพืื่อ่อคค้ำ้ำ     
ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ์  - 4,772 1,083,365 
ฟิวเจอร์ส(1) - - 404,295 
รรววมม  - 4,772 1,487,660 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ  ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 26 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงินสดระหว่ำงรำคำปิดของหลักทรัพย์อ้ำงอิง              
ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ 

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีระยะเวลำครบก ำหนดระยะสั้น และมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงิน
สดระหว่ำงอัตรำซื้อ/อัตรำขำยตำมที่ระบุในสัญญำกับอัตรำซื้อ/อัตรำขำยอ้ำงอิงกับอัตรำ ท่ีประกำศโดยธนำคำร
แห่งประเทศไทยในวันครบก ำหนดอำยุของสัญญำ ดังนั้น ภำระผูกพันที่แท้จริงภำยใต้สัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวเท่ำกับส่วนต่ำงของอัตรำซื้อ/อัตรำขำยดังกล่ำว 

99..11  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกดิขึ้นจรงิจำกตรำสำรอนพุันธ์ 52,806 272,157 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำตรำสำรอนพุันธ ์ (12,415) 10,606 
รวม 40,391 282,763 

  



063บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตำมสัญญำ 
ตตรรำำสสำำรรออนนุพุพันันธธ์เ์เพพืื่อ่อคค้ำ้ำ     
ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ์  - 4,772 1,083,365 
ฟิวเจอร์ส(1) - - 404,295 
รรววมม  - 4,772 1,487,660 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ  ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 26 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงินสดระหว่ำงรำคำปิดของหลักทรัพย์อ้ำงอิง              
ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ 

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีระยะเวลำครบก ำหนดระยะสั้น และมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงิน
สดระหว่ำงอัตรำซื้อ/อัตรำขำยตำมที่ระบุในสัญญำกับอัตรำซื้อ/อัตรำขำยอ้ำงอิงกับอัตรำ ที่ประกำศโดยธนำคำร
แห่งประเทศไทยในวันครบก ำหนดอำยุของสัญญำ ดังนั้น ภำระผูกพันที่แท้จริงภำยใต้สัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวเท่ำกับส่วนต่ำงของอัตรำซื้อ/อัตรำขำยดังกล่ำว 

99..11  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกดิขึ้นจรงิจำกตรำสำรอนพุันธ์ 52,806 272,157 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำตรำสำรอนพุันธ ์ (12,415) 10,606 
รวม 40,391 282,763 

  



064 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

1100.. เเงงินินลลงงททุุนน  

1100..11  รรำำคคำำททุุนนแแลละะมมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมม  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
 รำคำทุน/                         

ทุนตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
รำคำทุน/                         

ทุนตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
หหลลักักททรรััพพยย์เ์เพพืื่่ออคค้ำ้ำ     
ตรำสำรทุน 788,387 778,641 440,114 418,402 
บวก (หัก): ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำ (9,746)  (21,712)  
หลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 778,641  418,402  
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,501,289  1,251,279  
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 1,096,565  2,345,890  
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (2,597,854)  (3,197,272)  
เงินลงทุนที่ถือจนครบก ำหนด -  399,897  
เเงงินินลลงงททุนุนททัั่ว่วไไปป      
ตรำสำรทุน 20,190  19,779  
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (17,308)  (17,308)  
เงินลงทุนทั่วไป 2,882  2,471  
เงินลงทุน 781,523  820,770  

1100..22  เเงงิินนลลงงททุุนนใในนเเงงิินนฝฝำำกกใในนสสถถำำบบัันนกกำำรรเเงงิินน  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,501,289 - - 1,501,289 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 1,096,565 - - 1,096,565 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (2,597,854) - - (2,597,854) 

รรววมม  - - - - 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มีก ำหนด รวม 
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,251,279 - - 1,251,279 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 2,345,890 - - 2,345,890 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (3,197,272) - - (3,197,272) 

รรววมม  399,897 - - 399,897 

1100..33  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกเเงงิินนลลงงททุุนน  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 64,983 (108,002) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 11,641 (23,256) 

รวม 76,624 (131,258) 

1111.. เเงงินินลลงงททุุนนใในนบบรริิษษัทัทยย่อ่อยยแแลละะบบรริษิษัทัทรร่ว่วมม  

1111..11  รรำำยยลละะเเออีียยดดเเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

     ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ         
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี
ลงทุน สกุลเงิน 

31   ธันวำคม
2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บบรริษิษััททรร่ว่วมม            
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชำ ตรำสำรทุน เรียล

กัมพูชำ 
63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 116,411 119,061 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         116,411 119,061 



065บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มีก ำหนด รวม 
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,251,279 - - 1,251,279 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 2,345,890 - - 2,345,890 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (3,197,272) - - (3,197,272) 

รรววมม  399,897 - - 399,897 

1100..33  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกเเงงิินนลลงงททุุนน  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 64,983 (108,002) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 11,641 (23,256) 

รวม 76,624 (131,258) 

1111.. เเงงินินลลงงททุุนนใในนบบรริิษษัทัทยย่อ่อยยแแลละะบบรริษิษัทัทรร่ว่วมม  

1111..11  รรำำยยลละะเเออีียยดดเเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

     ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ         
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี
ลงทุน สกุลเงิน 

31   ธันวำคม
2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บบรริษิษััททรร่ว่วมม            
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชำ ตรำสำรทุน เรียล

กัมพูชำ 
63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 116,411 119,061 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         116,411 119,061 



066 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ         
ตำมวิธีรำคำทุน 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี
ลงทุน สกุลเงิน 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บบรริษิษััททยย่อ่อยย            
บริษัท หลักทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน 

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  
ท่ีปรึกษำ     
กำรลงทุน 

ไทย ตรำสำรทุน บำท 8,000 8,000 96.25 96.25 7,700 7,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย         7,700 7,700 
บบรริษิษััททรร่ว่วมม            
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชำ ตรำสำรทุน เรียล

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         105,462 105,462 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม        113,162 113,162 

1111..22  สส่่ววนนแแบบ่่งงกก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  แแลละะเเงงิินนปปัันนผผลลรรัับบจจำำกกบบรริิษษััททรร่่ววมม  
 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก         
เงินลงทุนในบริษัทร่วม              

และกำรร่วมค้ำ                     

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในบรษิัทร่วมและ

กำรร่วมค้ำ เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน 

 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวำคม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                     

31 ธันวำคม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวำคม 
ชื่อบริษัท 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บบรริษิษัทัทรร่ว่วมม       
SBI Royal Securities Plc. 4,044 4,342 6,694 (598) - - 
กกำำรรรร่ว่วมมคค้ำ้ำ        
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 
จ ำกัด - (1,509) - - - - 

รวม 4,044 2,833 6,694 (598) - - 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมในงบ
กำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้เสียโดยอำศัยข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีกำรสอบ
ทำนโดยผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบกำรเงินส ำหรับปี 2561 ของบริษัทร่วมซึ่ง
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่ำวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับข้อมูล
ทำงกำรเงินที่จัดท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วมท่ีใช้ในกำรบันทึกส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีดังกล่ำว 

 

1111..33  ขข้้ออมมููลลททำำงงกกำำรรเเงงิินนโโดดยยสสรรุุปปขขอองงบบรริิษษััททรร่่ววมมททีี่่มมีีสสำำรระะสส  ำำคคััญญ  

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 409 420 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 12 37 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31 34 
หนี้สินหมุนเวียน 1 (27) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 453 464 
สัดส่วนเงินลงทุน (รอ้ยละ) 20.01 20.01 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกิจกำรที่ลงทุน 91 94 
ค่ำควำมนิยม 25 25 
รวมมูลค่ำเงินลงทุน 116 119 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ตำมวิธีส่วนได้เสยี) 116 119 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 42 43 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับป ี 20 22 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับป ี - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี 20 22 
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1111..33  ขข้้ออมมููลลททำำงงกกำำรรเเงงิินนโโดดยยสสรรุุปปขขอองงบบรริิษษััททรร่่ววมมททีี่่มมีีสสำำรระะสส  ำำคคััญญ  

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 409 420 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 12 37 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31 34 
หนี้สินหมุนเวียน 1 (27) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 453 464 
สัดส่วนเงินลงทุน (รอ้ยละ) 20.01 20.01 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกิจกำรที่ลงทุน 91 94 
ค่ำควำมนิยม 25 25 
รวมมูลค่ำเงินลงทุน 116 119 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ตำมวิธีส่วนได้เสยี) 116 119 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 42 43 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับป ี 20 22 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับป ี - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี 20 22 
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1122.. ออุปุปกกรรณณ์ ์ 
 (หน่วย: พันบำท) 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อุปกรณ ์ เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ ์  
  ส ำนักงำน และติดตั้ง ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รรำำคคำำททุุนน       
1 มกรำคม 2561 296,065 187,929 12,430 762 497,186 
ซื้อเพิ่ม 14,575 1,729 - 8,538 24,842 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (42,410) (15,847) (1,545) - (59,802) 
โอนเข้ำ (ออก) 6,816 8,597 - (9,092) 6,321 
31 ธันวำคม 2561 275,046 182,408 10,885 208 468,547 
ซื้อเพิ่ม 9,091 2,669 - 9,085 20,845 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (3,523) (10,084) - - (13,607) 
โอนเข้ำ (ออก) 5,519 2,058 - (7,577) - 

31 ธันวำคม 2562 286,133 177,051 10,885 1,716 475,785 
คค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำสสะะสสมม       
1 มกรำคม 2561 241,174 174,331 9,943 - 425,448 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 19,488 6,777 1,749 - 28,014 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (42,340) (15,135) (1,545) - (59,020) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - 
31 ธันวำคม 2561 218,322 165,973 10,147 - 394,442 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 18,692 5,674 738 - 25,104 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (3,401) (10,084) - - (13,485) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - 

31 ธันวำคม 2562 233,613 161,563 10,885 - 406,061 
มมููลลคค่่ำำสสุุททธธิิตตำำมมบบััญญชชีี       

31 ธันวำคม 2561 56,724 16,435 738 208 74,105 

31 ธันวำคม 2562 52,520 15,488 - 1,716 69,724 

คค่ำ่ำเเสสืื่อ่อมมรรำำคคำำสส  ำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่       

31 ธันวำคม 2561     28,014 

31 ธันวำคม 2562     25,104 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้  
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
352 ล้ำนบำท และ 334 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

 

1133.. สสินินททรรัพัพยย์ไ์ไมม่ม่มีตีตัวัวตตนน  
(หน่วย: พันบำท)  

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ค่ำสมำชิกตลำด

และ 
ค่ำซื้อส่วนงำน
นำยหนำ้ลูกค้ำ โปรแกรม สิทธิในกำรใช ้

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลำดอนุพันธ ์ รำยย่อย คอมพิวเตอร์ ระบบ ระหว่ำงพัฒนำ รวม 
รรำำคคำำททุนุน        
1 มกรำคม 2561 5,000 6,384 342,276 7,332 8,086 369,078 
ซื้อเพิ่ม - - 20,790 - 25,067 45,857 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - (43) (43) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 22,933 (7,332) (22,750) (7,149) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 385,999 - 10,360 407,743 
ซื้อเพิ่ม 1,605 - 7,419 - 15,411 24,435 
ตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 19,162 - (19,162) - 
31 ธันวำคม 2562 6,605 6,384 412,558 - 6,609 432,156 
คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสสะะสสมม        
1 มกรำคม 2561 4,913 6,384 104,480 221 - 115,998 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี 87 - 31,540 607 - 32,234 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - - - - - 
โอนเข้ำ (ออก) - - - (828) - (828) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 136,020 - - 147,404 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี - - 38,311 - - 38,311 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - - 
31 ธันวำคม 2562 5,000 6,384 174,309 - - 185,693 
มมูลูลคค่ำ่ำสสุทุทธธิติตำำมมบบัญัญชชี ี       

31 ธันวำคม 2561 - - 249,979 - 10,360 260,339 

31 ธันวำคม 2562 1,605 - 238,249 - 6,609 246,463 

คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสส  ำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่
31 ธันวำคม 2561      32,234 

31 ธันวำคม 2562      38,311 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน 99 ล้ำนบำท และ 89 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ  
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1133.. สสินินททรรัพัพยย์ไ์ไมม่ม่มีตีตัวัวตตนน  
(หน่วย: พันบำท)  

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ค่ำสมำชิกตลำด

และ 
ค่ำซื้อส่วนงำน
นำยหนำ้ลูกค้ำ โปรแกรม สิทธิในกำรใช ้

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลำดอนุพันธ ์ รำยย่อย คอมพิวเตอร์ ระบบ ระหว่ำงพัฒนำ รวม 
รรำำคคำำททุนุน        
1 มกรำคม 2561 5,000 6,384 342,276 7,332 8,086 369,078 
ซื้อเพิ่ม - - 20,790 - 25,067 45,857 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - (43) (43) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 22,933 (7,332) (22,750) (7,149) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 385,999 - 10,360 407,743 
ซื้อเพิ่ม 1,605 - 7,419 - 15,411 24,435 
ตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 19,162 - (19,162) - 
31 ธันวำคม 2562 6,605 6,384 412,558 - 6,609 432,156 
คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสสะะสสมม        
1 มกรำคม 2561 4,913 6,384 104,480 221 - 115,998 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี 87 - 31,540 607 - 32,234 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - - - - - 
โอนเข้ำ (ออก) - - - (828) - (828) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 136,020 - - 147,404 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี - - 38,311 - - 38,311 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - - 
31 ธันวำคม 2562 5,000 6,384 174,309 - - 185,693 
มมูลูลคค่ำ่ำสสุทุทธธิติตำำมมบบัญัญชชี ี       

31 ธันวำคม 2561 - - 249,979 - 10,360 260,339 

31 ธันวำคม 2562 1,605 - 238,249 - 6,609 246,463 

คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสส  ำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่
31 ธันวำคม 2561      32,234 

31 ธันวำคม 2562      38,311 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน 99 ล้ำนบำท และ 89 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ  



070 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

1144.. สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชี ี แแลละะภภำำษษีเีเงงินินไไดด้้    

1144..11  สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชีี  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบัญัญชชีทีทีี่เ่เกกิิดดจจำำกก::      
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,182 1,192 (10) (2) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 3,462 3,462 - (128) 
ส่วนแบ่งผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2,190) (2,719) 529 (11,742) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,899 11,093 1,806 (846) 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร                                     
ปรับมูลค่ำเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ (1,503) (1,658) 155 3,668 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 42,301 10,581 31,720 10,581 
อืน่ ๆ 3,474 3,342 132 60 

สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้้รรออตตััดดบบัญัญชชีี    59,625 25,293 34,332 1,591 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   32,097 182 
- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   2,235 1,409 

รรววมม    34,332 1,591 
 

 

 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบัญัญชชีทีทีี่เ่เกกิิดดจจำำกก::      
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,182 1,192 (10) (2) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 3,462 3,462 - (9,511) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,530 10,967 1,563 (508) 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร                                     
ปรับมูลค่ำเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ (1,503) (1,658) 155 3,668 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 42,301 10,581 31,720 10,581 
อื่น ๆ 3,474 3,342 132 60 

สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้้รรออตตััดดบบัญัญชชีี    61,446 27,886 33,560 4,288 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   32,694 3,094 
- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   866 1,194 

รรววมม    33,560 4,288 

1144..22  ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ ้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
  2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ป้ปัจัจจจุบุบันัน      
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี (94) (49) - - 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชี ี     
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร

กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 32,097 182 32,694 3,094 
รำยได้ (ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,003 133 32,694 3,094 
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 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบัญัญชชีทีทีี่เ่เกกิิดดจจำำกก::      
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,182 1,192 (10) (2) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 3,462 3,462 - (9,511) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,530 10,967 1,563 (508) 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร                                     
ปรับมูลค่ำเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ (1,503) (1,658) 155 3,668 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 42,301 10,581 31,720 10,581 
อื่น ๆ 3,474 3,342 132 60 

สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้้รรออตตััดดบบัญัญชชีี    61,446 27,886 33,560 4,288 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   32,694 3,094 
- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   866 1,194 

รรววมม    33,560 4,288 

1144..22  ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ ้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
  2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ป้ปัจัจจจุบุบันัน      
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี (94) (49) - - 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชี ี     
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร

กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 32,097 182 32,694 3,094 
รำยได้ (ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,003 133 32,694 3,094 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
  2562 2561 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล (170,086) (23,821) (173,527) (38,884) 
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
(ก ำไร) ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล               

คูณอัตรำภำษ ี 34,017 4,764 34,705 7,776 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยได้หรือค่ำใชจ้่ำยที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษ ี (2,014) (4,630) (2,011) (4,682) 
รำยได้ (ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                   

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,003 134 32,694 3,094 

1155.. สสินินททรรัพัพยย์อ์อืื่น่น  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธันวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 
31 ธันวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 7,385 2,500 7,385 2,500 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 28,351 33,968 28,164 33,849 
เงินมัดจ ำ 21,980 21,409 21,980 21,409 
เงินสมทบกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรช ำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ 97,339 84,703 97,339 84,703 

เงินประกันหลักทรัพย์เพ่ือควำมมั่นคง 5,000 5,000 5,000 5,000 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ำงรับ 3,301 4,820 3,301 4,820 
เงินทดรองจ่ำย  18,345 6,730 18,345 6,730 
เงินปันผลค้ำงรับ 317 284 317 284 
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 4,301 3,085 
อื่น ๆ 8,045 4,255 8,044 4,254 
รวม 190,063 163,669 194,176 166,634 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (2,856) (2,856) (2,856) (2,856) 

สินทรัพย์อื่น  187,207 160,813 191,320 163,778 

 

1166.. เเงงินินกกูู้้ยยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 
 อัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำคงเหลอืของหนี ้  
 ต่อป ี ที่จะครบก ำหนดช ำระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

เเงงินินกกูู้ย้ยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน       
ตั๋วสัญญำใช้เงิน                                              1.70 50,000 - - 50,000 

รวม  50,000 - - 50,000 

1177.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ส้ส  ำำนนักักหหักักบบัญัญชชีีแแลละะบบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์์  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญช ี 660,293 423,409 
เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตำ่งประเทศ 2,280 474 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 662,573 423,883 

1188.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิิจจหหลลักักททรรัพัพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 923,182 1,295,601 
เจ้ำหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 4,096 90,731 
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 6,210 90,890 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์ 933,488 1,477,222 
เจ้ำหนี้ธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ   
เจ้ำหนี้ธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 7,044 18,073 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 940,532 1,495,295 
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1166.. เเงงินินกกูู้้ยยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 
 อัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำคงเหลอืของหนี ้  
 ต่อป ี ที่จะครบก ำหนดช ำระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

เเงงินินกกูู้ย้ยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน       
ตั๋วสัญญำใช้เงิน                                              1.70 50,000 - - 50,000 

รวม  50,000 - - 50,000 

1177.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ส้ส  ำำนนักักหหักักบบัญัญชชีีแแลละะบบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์์  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญช ี 660,293 423,409 
เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตำ่งประเทศ 2,280 474 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 662,573 423,883 

1188.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิิจจหหลลักักททรรัพัพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 923,182 1,295,601 
เจ้ำหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 4,096 90,731 
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 6,210 90,890 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์ 933,488 1,477,222 
เจ้ำหนี้ธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ   
เจ้ำหนี้ธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 7,044 18,073 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 940,532 1,495,295 
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1199.. สส  ำำรรอองงผผลลปปรระะโโยยชชนน์ร์ระะยยะะยยำำววขขอองงพพนนัักกงงำำนน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนตำมภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  

 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนต้นป ี 55,463 61,139 54,835 57,376 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน:     
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 9,579 6,210 8,538 5,802 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,478 1,357 1,460 1,251 
ต้นทุนบริกำรในอดตี  5,576 (10,664) 5,576 (6,446) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย:     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ           
ด้ำนประชำกรศำตร์  - (277) - (218) 

ส่วนทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ            
ทำงกำรเงิน  4,483 657 4,326 657 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรบัปรงุจำกประสบกำรณ์ - 6,162 - 5,534 
ผลประโยชน์ที่จำ่ยในระหว่ำงป ี (12,086) (9,121) (12,086) (9,121) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยป ี 64,493 55,463 62,649 54,835 

 เมื่ อวันที่  5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญั ติคุ้ มครองแรงงำน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 
7 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ: 7 ล้ำนบำท) บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
โดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก ำไรขำดทุนของปีปัจจุบัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี
ข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 6 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จ ำนวน 6 ล้ำนบำท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ  
บริษัทฯ และบริษทัย่อยประมำณ 9 ปี (เฉพำะบริษัทฯ: จ ำนวน 9 ปี) 

 

สมมตฐิำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
อัตรำคิดลด 1.22 - 2.43 1.77 - 4.11 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมติฐำน ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (4.0) 1.0 4.5 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 5.1 1.0 (4.7) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (7.3) 20.0 9.1 

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2561 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน            
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 3.6 1.0 (3.3) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (5.1) 20.0 6.2 
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สมมตฐิำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
อัตรำคิดลด 1.22 - 2.43 1.77 - 4.11 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมติฐำน ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (4.0) 1.0 4.5 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 5.1 1.0 (4.7) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (7.3) 20.0 9.1 

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2561 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน            
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 3.6 1.0 (3.3) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (5.1) 20.0 6.2 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน               
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (3.9) 1.0 4.3 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 4.9 1.0 (4.5) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (7.1) 20.0 8.8 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2561 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน           
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.5 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 3.5 1.0 (3.2) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (5.0) 20.0 6.1 

2200.. เเจจ้้ำำหหนนีี้อ้อืื่น่น    

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 1,353 1,353 1,353 1,353 

เจ้ำหนี้อื่น - กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 86 86 86 7,486 

รวมเจำ้หนีอ้ื่น 1,439 1,439 1,439 8,839 

  เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นเจ้ำหนี้จำกกำรรับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ตำมสัญญำ Loan 
Management Agency Agreement แทนธนำคำรดังกล่ำว 

 

 

2211.. หหนนีี้ส้สิินนออืื่น่น    

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

2222.. สส  ำำรรอองงตตำำมมกกฎฎหหมมำำยย  

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ 

2233.. รรำำยยไไดด้ค้ค่ำ่ำนนำำยยหหนน้้ำำ  
(หนว่ย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยหลักทรพัย ์ 795,592 951,429 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยตรำสำรอนุพันธ ์ 113,707 98,076 
ค่ำนำยหนำ้อื่น 4,856 - 
รวม 914,155 1,049,505 
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2211.. หหนนีี้ส้สิินนออืื่น่น    

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

2222.. สส  ำำรรอองงตตำำมมกกฎฎหหมมำำยย  

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ 

2233.. รรำำยยไไดด้ค้ค่ำ่ำนนำำยยหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยหลักทรพัย์ 795,592 951,429 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยตรำสำรอนุพันธ ์ 113,707 98,076 
ค่ำนำยหนำ้อื่น 4,856 - 
รวม 914,155 1,049,505 
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2244.. รรำำยยไไดด้ค้ค่ำ่ำธธรรรรมมเเนนียียมมแแลละะบบรริกิกำำรร  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ 48,323 51,927 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 9,860 15,110 
กำรยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 1,224 1,145 
กำรวิเครำะหห์ลักทรพัย ์ 801 14,309 
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 18,016 9,671 
อื่น ๆ 3,165 2,033 
รวม 81,389 94,195 

2255.. กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุนุน))  แแลละะผผลลตตออบบแแททนนจจำำกกเเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 76,624 (131,258) 76,624 (131,258) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์ 40,391 282,763 40,391 282,763 
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 81,563 74,775 81,299 74,712 

รวม 198,578 226,280 198,314 226,217 

2266.. กกอองงททุุนนสส  ำำรรอองงเเลลีี้ย้ยงงชชีพีพ  

 บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของแต่ละบริษัทจ่ำย
สมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ำยให้กับพนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 23,374 26,899 21,654 25,086 

 

2277.. กก  ำำไไรรตต่อ่อหหุุ้น้น  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี  

2288.. เเงงินินปปัันนผผลล  

    
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ล้ำนบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 24 เมษำยน 2561 35 0.06 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 25 เมษำยน 2562 35 0.06 

2299.. รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิิจจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกัันน  

2299..11 ลลัักกษษณณะะคคววำำมมสสััมมพพัันนธธ์์  
ชื่อ ควำมสัมพันธ์ 

บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  

เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
บริษัท หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด เป็นกำรร่วมค้ำจนถงึเดอืนเมษำยน 2561 
บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันซ่ำ จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรู ทัช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกัน 
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2277.. กก  ำำไไรรตต่อ่อหหุุ้น้น  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี  

2288.. เเงงินินปปัันนผผลล  

    
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ล้ำนบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 24 เมษำยน 2561 35 0.06 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 25 เมษำยน 2562 35 0.06 

2299.. รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิิจจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกัันน  

2299..11 ลลัักกษษณณะะคคววำำมมสสััมมพพัันนธธ์์  
ชื่อ ควำมสัมพันธ์ 

บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  

เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
บริษัท หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด เป็นกำรร่วมค้ำจนถงึเดอืนเมษำยน 2561 
บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันซ่ำ จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรู ทัช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกัน 
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2299..22  รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจททีี่่สส  ำำคคััญญรระะหหวว่่ำำงงปปีี  

  ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำร
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม  
 2562 2561 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย                                                  
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

     

รำยได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตรำตำมสัญญำ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 44,400 42,900 อัตรำตำมสัญญำ 
รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิจิจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกันัน       
กรรมกำรและผู้บริหำร      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 1 13 1 13 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 159 27 159 27 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
   ดอกเบี้ยรับ - 10,336 - 10,336 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยได้ค่ำนำยหนำ้ - 322 - 322 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 

   รำยได้อ่ืน - 3,378 - 3,378 อัตรำตำมสัญญำ 
   ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำ่ย 1,871 7,934 1,871 7,934 ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน 

  

 

2299..33  ยยออดดคคงงคค้้ำำงงรระะหหวว่่ำำงงกกัันน  

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
รำยละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เเงงินินสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททียียบบเเทท่ำ่ำเเงงินินสสดด      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 999 1,900 999 1,900 
เเงงินินววำำงงปปรระะกกันันเเพพืื่อ่อกกำำรรซซืื้อ้อขขำำยยสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้ำ้ำ      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) - 617 - 617 
ลลูกูกหหนนีี้อ้อืื่น่น      
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด - - 4,301 3,085 
เเจจ้ำ้ำหหนนีี้อ้อืื่น่น     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
- - - 7,400 

คค่ำ่ำใใชช้จ้จ่ำ่ำยยคค้ำ้ำงงจจ่ำ่ำยย      
   กรรมกำรและผู้บริหำร 14 280 14 280 
   บริษทัและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน - 494 - 494 

2299..44  คค่่ำำตตออบบแแททนนกกรรรรมมกกำำรรแแลละะผผูู้้บบรริิหหำำรรสส  ำำคคััญญ  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 172 188 162 179 
ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 10 7 10 6 
รวม 182 195 172 185 
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2299..22  รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจททีี่่สส  ำำคคััญญรระะหหวว่่ำำงงปปีี  

  ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำร
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม  
 2562 2561 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย                                                  
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

     

รำยได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตรำตำมสัญญำ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 44,400 42,900 อัตรำตำมสัญญำ 
รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิจิจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกันัน       
กรรมกำรและผู้บริหำร      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 1 13 1 13 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 159 27 159 27 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
   ดอกเบี้ยรับ - 10,336 - 10,336 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยได้ค่ำนำยหนำ้ - 322 - 322 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 

   รำยได้อ่ืน - 3,378 - 3,378 อัตรำตำมสัญญำ 
   ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำ่ย 1,871 7,934 1,871 7,934 ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน 

  

 

2299..33  ยยออดดคคงงคค้้ำำงงรระะหหวว่่ำำงงกกัันน  

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 
เเงงินินสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททียียบบเเทท่ำ่ำเเงงินินสสดด      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 999 1,900 999 1,900 
เเงงินินววำำงงปปรระะกกันันเเพพืื่อ่อกกำำรรซซืื้อ้อขขำำยยสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้ำ้ำ      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) - 617 - 617 
ลลูกูกหหนนีี้อ้อืื่น่น      
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด - - 4,301 3,085 
เเจจ้ำ้ำหหนนีี้อ้อืื่น่น     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
- - - 7,400 

คค่ำ่ำใใชช้จ้จ่ำ่ำยยคค้ำ้ำงงจจ่ำ่ำยย      
   กรรมกำรและผู้บริหำร 14 280 14 280 
   บริษทัและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน - 494 - 494 

2299..44  คค่่ำำตตออบบแแททนนกกรรรรมมกกำำรรแแลละะผผูู้้บบรริิหหำำรรสส  ำำคคััญญ  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 172 188 162 179 
ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 10 7 10 6 
รวม 182 195 172 185 



082 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

3300.. ภภำำรระะผผูกูกพพันันแแลละะหหนนีี้้สสินินททีี่อ่อำำจจจจะะเเกกิิดดขขึึ้น้น  

3300..11  ภภำำรระะผผูกูกพพันันเเกกีี่ย่ยววกกับับรรำำยยจจ่่ำำยยฝฝ่่ำำยยททุุนน  

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯมีภำระผูกพัน เกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน เป็นจ ำนวนเงิน  15 ล้ำนบำท                       
(31 ธันวำคม 2561: 3 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์  

3300..22  ภภำำรระะผผููกกพพัันนเเกกีี่่ยยววกกัับบสสััญญญญำำเเชช่่ำำดด  ำำเเนนิินนงงำำนนแแลละะสสััญญญญำำบบรริิกกำำรร  

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่ง
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญำบริกำรอื่นๆ ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดย
เฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

จ่ำยช ำระภำยใน 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
   1 ปี 167 106 

1 ถึง 5 ปี 133 84 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ่ำยช ำระภำยใน 31 ธันวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
   1 ปี 166 105 

1 ถึง 5 ปี 132 84 

3300..33  คคดดีีฟฟ้้อองงรร้้อองง  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 16 ล้ำนบำท ซึ่งผล
ของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯคำดว่ำจะไม่ได้รับผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกคดีฟ้องร้อง
ดังกล่ำวต่องบกำรเงิน 

 

3311.. สส่ว่วนนงงำำนนดด  ำำเเนนิินนงงำำนน  

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

- ส่วนงำนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

- ส่วนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ดูแลกำรลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำน 

 ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่ อวัตถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 

ส่วนงำนนำยหน้ำ 
ซื้อขำยหลักทรัพย์และ

สัญญำซื้อขำย ส่วนงำน                กำรตัดรำยกำรบัญชี     
 ล่วงหน้ำ วำนิชธนกิจ ส่วนค้ำหลกัทรพัย์               ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได้จำกภำยนอก 1,036 1,279 47 62 93 90 44 (43) 1,220 1,388 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน           
    ตำมส่วนงำน 102 205 22 33 25 28 (1) (43) 148 223 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล         58 49 
     รำยได้อื่น         60 26 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน         (436) (323) 
     ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         32 1 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีสว่นทีเ่ป็นของ
บริษัทฯ         (138) (24) 
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3311.. สส่ว่วนนงงำำนนดด  ำำเเนนิินนงงำำนน  

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

- ส่วนงำนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

- ส่วนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ดูแลกำรลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำน 

 ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่ อวัตถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 

ส่วนงำนนำยหน้ำ 
ซื้อขำยหลักทรัพย์และ

สัญญำซื้อขำย ส่วนงำน                กำรตัดรำยกำรบัญชี     
 ล่วงหน้ำ วำนิชธนกิจ ส่วนค้ำหลกัทรพัย์               ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได้จำกภำยนอก 1,036 1,279 47 62 93 90 44 (43) 1,220 1,388 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน           
    ตำมส่วนงำน 102 205 22 33 25 28 (1) (43) 148 223 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล         58 49 
     รำยได้อื่น         60 26 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน         (436) (323) 
     ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         32 1 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีสว่นทีเ่ป็นของ
บริษัทฯ         (138) (24) 



084 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

สินทรัพย์จ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปน้ี  
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

สสินินททรรัพัพยย์ข์ขอองงสส่ว่วนนงงำำนน  

ส่วนงำน
นำยหนำ้ซื้อขำย
หลักทรพัย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 

ส่วนงำน                 
วำณิชธนกิจ 

ส่วนค้ำ
หลักทรพัย ์ รวมส่วนงำน 

สินทรพัย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน รวม 

31 ธันวำคม 2562  2,801 1 - 2,802 1,475 4,277 

31 ธันวำคม 2561  2,476 - - 2,476 2,278 4,754 

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบเเขขตตภภููมมิิศศำำสสตตรร์์    

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
กำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว  

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบลลููกกคค้้ำำรรำำยยใใหหญญ่่  

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำ
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดต้ำมงบกำรเงินรวม 

3322.. เเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

3322..11  นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบรริิหหำำรรคคววำำมมเเสสีี่่ยยงง  

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  107  
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน  เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  
ตรำสำรหนี้ที่ออกและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนกกำำรรใใหห้้สสิินนเเชชืื่่ออ  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้  
เป็นต้น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม และ
กำรฝำกและกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีของสถำบันกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำร
กระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย  

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงจจำำกกออััตตรรำำดดออกกเเบบีี้้ยย  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สิน
ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหนี้ที่ออก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์

 

และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต ่ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ
วันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม่ (หำกวันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 78 - - - - 24 102 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย์  - - - - - 142 142 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                      
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 19 19 - - 



085บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

สินทรัพย์จ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปน้ี  
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

สสินินททรรัพัพยย์ข์ขอองงสส่ว่วนนงงำำนน  

ส่วนงำน
นำยหนำ้ซื้อขำย
หลักทรพัย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 

ส่วนงำน                 
วำณิชธนกิจ 

ส่วนค้ำ
หลักทรพัย ์ รวมส่วนงำน 

สินทรพัย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน รวม 

31 ธันวำคม 2562  2,801 1 - 2,802 1,475 4,277 

31 ธันวำคม 2561  2,476 - - 2,476 2,278 4,754 

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบเเขขตตภภููมมิิศศำำสสตตรร์์    

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
กำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว  

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบลลููกกคค้้ำำรรำำยยใใหหญญ่่  

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำ
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดต้ำมงบกำรเงินรวม 

3322.. เเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

3322..11  นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบรริิหหำำรรคคววำำมมเเสสีี่่ยยงง  

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  107  
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน  เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  
ตรำสำรหนี้ที่ออกและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนกกำำรรใใหห้้สสิินนเเชชืื่่ออ  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้  
เป็นต้น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม และ
กำรฝำกและกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีของสถำบันกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำร
กระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย  

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงจจำำกกออััตตรรำำดดออกกเเบบีี้้ยย  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สิน
ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหนี้ที่ออก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์

 

และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต ่ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ
วันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม่ (หำกวันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 78 - - - - 24 102 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย์  - - - - - 142 142 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                      
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 19 19 - - 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 332 - - - - 45 377 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                         

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                               

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                        

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ                    

สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 58 - - - - 19 77 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 142 142 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                     

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 19 19 - - 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มอีัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 311 - - - - 43 354 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                       
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 424 424 - - 

เจำ้หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ          
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 5 5 - - 

คคววำำมมเเสสีี่ย่ยงงดด้้ำำนนสสภภำำพพคคลล่อ่องง  

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเนื่องมำจำกที่  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำม
ต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องน ำไปช ำระภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้ มีกำรติดตำมและวำงแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 332 - - - - 45 377 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                         

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                               

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                        

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ                    

สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 58 - - - - 19 77 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 142 142 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                     

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 19 19 - - 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 311 - - - - 43 354 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                       
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 424 424 - - 

เจำ้หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ          
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 5 5 - - 

คคววำำมมเเสสีี่ย่ยงงดด้้ำำนนสสภภำำพพคคลล่อ่องง  

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเนื่องมำจำกที่  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำม
ต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องน ำไปช ำระภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้ มีกำรติดตำมและวำงแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงินนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน มีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 102 - - - - 102 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 142 - - - 142 
ลกูหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินลงทุน  - - - 782 - 782 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50 - - - - 50 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4 937 - - - 941 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 19 - - - 19 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2561 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 377 - - - - 377 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  91 1,120 - 929 81 2,221 
เงินลงทุน  - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 77 - - - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 142 - - - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินลงทุน - - - 782 - 782 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50 - - - - 50 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4 937 - - - 941 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 19 - - - 19 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 354 - - - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  91 1,120 - 929 81 2,221 
เงินลงทุน - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนออััตตรรำำแแลลกกเเปปลลีี่่ยยนน 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่               
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศและมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 77 - - - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 142 - - - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินลงทุน - - - 782 - 782 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50 - - - - 50 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4 937 - - - 941 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 19 - - - 19 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 354 - - - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  91 1,120 - 929 81 2,221 
เงินลงทุน - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนออััตตรรำำแแลลกกเเปปลลีี่่ยยนน 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่               
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศและมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสำระส ำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนหน่วย) 
 สินทรพัย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย 

สกุลเงิน 
31 ธันวำคม

2562 
31 ธันวำคม

2561 
31 ธันวำคม

2562 
31 ธันวำคม

2561 
31 ธันวำคม

2562 
31 ธันวำคม

2561 
     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดองเวียดนำม 106,351 121,673 101,236 118,458 0.0013 0.0014 
เหรียญฮ่องกง 2.9 2.2 2.8 2.1 3.8732 4.1416 
เหรียญสหรัฐอเมรกิำ 1.5 1.1 1.4 1.0 30.1540 32.4498 
กีบลำว 385.8 343.5 364.0 324.6 0.0034 0.0038 
เหรียญสิงคโปร ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 22.3245 23.6943 
เรียลกัมพูชำ 258.9 232.5 189.6 221.3 0.0074 0.0080 
เยนญี่ปุ่น 13.5 13.5 13.4 13.4 0.2759 0.2931 

 นอกจำกนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ 

  คคววำำมมเเสสีี่ย่ยงงดด้้ำำนนสสภภำำววะะตตลลำำดด  

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์และรำคำของตรำสำรอนุพันธ์ซึ่ง
อำจจะมีผลท ำให้มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำลดลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และมีกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมนโยบำย 

 

3333.. กกำำรรววัดัดมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินลงทุน      
ตรำสำรทุน 779 - - 779 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่่ำำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุนัธ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 19 - - 19 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติิธธรรรรมม      
เงินลงทุน     
ตรำสำรทุน 418 - - 418 
พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย - 400 - 400 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุันธ ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 5 - - 5 

 



091บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

3333.. กกำำรรววัดัดมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินลงทุน      
ตรำสำรทุน 779 - - 779 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่่ำำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุนัธ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 19 - - 19 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติิธธรรรรมม      
เงินลงทุน     
ตรำสำรทุน 418 - - 418 
พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย - 400 - 400 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุันธ ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 5 - - 5 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  102 - - 102 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 142 - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,559 - 2,559 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 3 3 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 663 - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 941 - 941 

 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  377 - - 377 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 424 - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 1,495 - 1,495 

 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  77 - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 142 - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,559 - 2,559 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 663 - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 941 - 941 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  354 - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 424 - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 1,495 - 1,495 



093บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  77 - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 142 - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,559 - 2,559 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 663 - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 941 - 941 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  354 - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 424 - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 1,495 - 1,495 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้นหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรคิด
ดอกเบี้ยในอัตรำเทียบเคียงกับรำคำตลำด ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนทั่วไป เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้
ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ มูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวประมำณโดยเทียบเคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด มูลค่ำยุติธรรมใช้รำคำตลำด เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ค ำนวณเทียบเคียงมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ   ที่ลงทุน 
ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย มูลค่ำ
ยุติธรรมค ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน 

(ค) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ ค ำนวณโดยใช้แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำซึ่งข้อมูลที่
น ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยน
ทันที และอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นต้น 

(ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำด
ปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

(จ) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

3344.. กกำำรรบบรริหิหำำรรจจััดดกกำำรรททุุนน  

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในกำรบริหำรทุนของบริษัทฯคือ กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

3355.. กกำำรรออนนุมุมัตัติงิงบบกกำำรรเเงงินิน  

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 ยังคงผันผวนโดย 

ได้ รั บผลกร ะทบจาก ท้ั ง ปั จจั ยภายนอกแล ะ ในปร ะ เ ทศ 

โดย ณ ส้ินปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดท่ี 1,579.84 

จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2561 ในระหว่างปี

ดัชนีฯทำาจุดสูงสุดท่ี 1,740.91 จุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  

และทำาจุดต่ำาสุดที่ 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 นักลงทุนต่างชาต ิ

มี สถานะขาย สุทธิ  44 ,791  ล้ านบาท  ขาย ติดต่ อกั น 

เป็นปีที่ 3 แต่เป็นมูลค่าท่ีลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีขายสุทธิกว่า 

2 แสนล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะ 

ซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ด้วยมูลค่า 51,340 ล้านบาท 

ตลาดหุ้นไทยในช่วงคร่ึงปีแรกเคล่ือนไหวในทิศทางขาข้ึน 

โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อประเด็นการค้า 

ระหว่างสหรัฐฯ และจีนว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้  

ความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ังของรัฐบาลไทย 

ซ่ึงนักลงทุนคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงขาลง

ของเศรษฐกิจ และการปรับเปล่ียนเกณฑข์อง MSCI ท่ีใหน้ำา NVDR 

เข้ามาคำานวณรวมในดัชนี MSCI EM ซ่ึงส่งผลให้น้ำาหนักของ 

ตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI EM เพิ่มจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ  

3.0 รวมถึงความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงคร่ึงปี 

หลังปรับตัวในทิศทางขาลงอย่างชัดเจนจากความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น 

หลายประการ อาทิ การจัดตั้งรัฐบาลไทยที่ ใช้เวลาถึงกว่า  

3 เดือนหลังจากการเลือกต้ัง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 

ที่ล่าช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ อันนำามาซ่ึงการปรับลด 

อตัราดอกเบีย้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

ถึง 2 คร้ังรวมร้อยละ 0.50 ในการประชุมเดือนสิงหาคมและ 

เดือนพฤศจิกายน ตลอดจนความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง 

สหรัฐฯ และจนีท่ีกลับมาอกีคร้ัง โดยสหรฐัฯ ประกาศขึน้ภาษีร้อยละ  

15 สำาหรับสินค้านำาเข้าจากจีนมูลค่า 1.25 แสนล้านเหรียญ 

ดอลลาร์สหรัฐฯ และขู่ที่จะขึ้นภาษีอีกในช่วงปลายปี ขณะท่ีจีน 

ประกาศขึน้ภาษสิีนค้านำาเขา้จากสหรัฐฯ เปน็การตอบโต้ดว้ยมลูคา่ 

7.5 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน  

กอ่นท่ีทัง้สองฝ่ายจะบรรลุขอ้ตกลงทางการค้าในเฟสแรกได้ในชว่ง 

กลางเดือนธันวาคม ซ่ึงส่งผลให้ตลาดหุ้นกระเต้ืองขึ้นมาได้บ้าง 

ในช่วงปลายปี

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยมีธุรกิจนายหน้า ซ้ือขาย 

หลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จึงพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซ้ือขาย 

หลักทรัพย์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 70.6 ของรายได้รวม  

ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้ง 

ภายในและต่างประเทศอันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือขายของ 

นักลงทุนอยู่แล้ว สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายของนักลงทุนภายใน 

ประเทศซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง 

ตลอดระยะ เวลาหลายปี ท่ีผ่านมา สวนทางกับนักลงทุน 

ต่างประเทศที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนและมีมูลค่าการซ้ือขายเพิ่มขึ้นทุกปี  

แต่ด้วยการได้ เล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่  

เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันมากข้ึน รวมถึงพฤติกรรมของ 

นักลงทุนท่ีหันมาซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านทางออนไลน์มากข้ึน  

บริษัทฯ ไดล้งทุนพฒันาระบบซือ้ขายออนไลน์ Finansia Hero และ

เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2561 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าว และได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง  

รวมถงึการจดัสัมมนาสอนการใช้โปรแกรมซ่ึงไดก้ระแสตอบรับจาก 

ลูกค้าปัจจุบนัและลูกค้ารายใหมเ่ปน็อย่างด ีทำาใหม้ลูค่าการซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นอันดับ 5 ของอุตสาหกรรม  

ณ สิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 6 และช่วยผลักดันให้ส่วนแบ่งการตลาด 

โดยรวมของบริษทัฯ ในปี 2562 เพิม่ขึน้เปน็ร้อยละ 6.15 มีอนัดบั 2  

จากร้อยละ 4 และมีอันดับ 9 ในปี 2561
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ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร

(1) รายได้

รายการ
ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ค่านายหน้า 914 70.6 1,049 71.4 (135) -12.9

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 81 6.3 94 6.4 (13) -13.8

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 55 4.3 68 4.6 (13) -19.1

กำาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 199 15.3 226 15.4 (27) -11.9

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4 0.3 3 0.2 1 33.3

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.0 9 0.6 (9) -100

รายได้อื่น 42 3.2 20 1.4 22 110

รวม 1,295 100 1,469 100 (174) -11.8

รายได้ค่านายหน้า

 ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากรายได้ 

ค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของรายไดร้วม โดยลดลงจากปีก่อน 

หน้า 135 ลา้นบาท หรือคิดเปน็ร้อยละ 12.9 ซ่ึงการลดลงของรายได ้

ค่านายหน้านี้เกิดจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการ 

ซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นสำาคัญ (Equity Market) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

87.03 ของรายได้ค่านายหน้า สาเหตุของการลดลงเน่ืองมาจาก 

สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์จากนักลงทุนต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ จากร้อยละ 7 ในช่วงต้นปี 2562  

มาเป็นร้อยละ 66 ณ ส้ินปี 2562 ดังนั้นอัตราค่าคอมมิชชั่น 

เฉลี่ยจึงลดลงจากร้อยละ 0.10 เป็นร้อยละ 0.06 แต่อย่างไรก็ตาม  

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์กลับเพิ่มขึ้น 

จาก 98 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 114 ล้านบาทในปี 2562  

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.33 จากการเปลี่ยนแปลง 

วธิกีารลงทนุของนกัลงทนุรายบคุคลซึง่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ  

หันมาลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์มากขึ้น 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 6.3 

ของรายได้รวม ลดลงจาก 94 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 81 ล้าน

บาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 สาเหตุของการลดลงนี้  

เกิดจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 14.3 

ล้านบาท ในป ี2561 เปน็ 0.8 ลา้นบาทในปี 2562 เนือ่งจากบริษัทฯ

 ได้ยกเลกิความรว่มมอืกบัพันธมติรสำาหรบัการจดัทำาบทวิเคราะห์ 

สำาหรับนักลงทุนต่างประเทศเม่ือส้ินเดือนเมษยน 2561 รวมถึง 

รายได้จากการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นท่ีปรึกษา 

ทางการเงินท่ีลดลงจาก 67 ล้านบาท เป็น 58 ล้านบาทในปี 

2562 ซ่ึงเป็นเพราะจำานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน

ทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) มีจำานวนท่ีลดลงจาก 18 หลักทรัพย์

เหลือเพียง 13 หลักทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จาก 

ส่วนน้ีลดลงแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียม 

จากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านบาทในปี  

2561 เป็น 18 ล้านบาท จากการเพิ่มบุคลากรในธุรกิจ Wealth  

Management

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 4.3 ของรายได้รวม ลดลง 13 ล้านบาท จากปี 2561 

หรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 เน่ืองมาจากสภาวะตลาดท่ีมีความ 

ผันผวน ทำาให้การลงทุนในตลาดทุนเพื่อหวังผลตอบแทนสามารถ 

ทำาได้ยากขึ้น ลูกค้าจึงชะลอการลงทุน ส่งผลให้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,021 ล้านบาทในปี 2561 เหลอื  

923 ล้านบาทในปี 2562

กำาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน  

 รายได้ท่ีมีสัดส่วนสำาคัญอีกประเภทหน่ึง คือ กำาไรและ 

ผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.3 

ของรายได้รวม โดยรายได้ส่วนน้ีเกิดจากการประกอบธุรกิจค้า 

หลักทรัพย ์(Proprietary Trading) และธรุกจิใบสำาคัญแสดงสิทธ ิ

อนพุนัธ ์(DW) เปน็สำาคัญ ซ่ึงในปี 2562 รายไดล้ดลงจากปกีอ่นหน้า 

 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.76 สาเหตุหลักเป็นเพราะ 

ธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ีพลิกจาก 

ขาดทุนปีก่อนหน้ามาเป็นกำาไรที่ 77 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี กำาไร 

(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์กลับลดลงอย่างมีนัยจาก 283  

ล้านบาทเหลือเพียง 40 ล้านบาท เกิดจากสภาวะตลาดที่มีจังหวะ 

การเก็งกำาไรยากข้ึนของใบสำาคัญแสดงสิทธือนุพันธ์รวมถึง 

คู่แข่งขันรายอืน่ หนัมาออกใบสำาคญัแสดงสิทธอินพุนัธท์ีมี่ feature 

คล้ายกับบริษัทฯ มากข้ึน เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าที่บริษัทฯ ใช้ 

กลยุทธ์ความแตกต่างทางการแข่งขัน
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ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 ปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน 

บริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชา จำานวน 4 ล้านบาท 

เพิม่ข้ึน ร้อยละ 42.75 จากผลประกอบของบริษทัร่วมดงักล่าวทีมี่ผล 

ประกอบการดข้ึีนตอ่เน่ืองจากธรุกิจวาณิชธนกจิในประเทศกัมพชูา

 

รายได้อื่น  
 บรษิทัฯ มีรายไดอ้ืน่ท่ีมิใช่มาจากการประกอบธรุกจิปกติ 

ในปี 2562 จำานวน 42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำานวน  

22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 110 จากรายได้การบริการ 

ลูกค้าสถาบันภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน บวกกับกำาไรจากอัตรา 

แลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(2) ค่าใช้จ่าย 
 

รายการ
ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์น กังาน 796 54.3 875 58.6 (79) -9.0

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 219 14.9 173 11.6 46 26.6

ต้นทุนทางการเงิน 28 1.9 31 2.1 (3) -9.7

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (0) -0.0 (0) -0.0 (0) (0)

ค่าใช้จ่ายอื่น 422 28.8 415 27.8 7 1.7

รวม 1,465 100 1,494 100 (29) -1.9

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้

จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2562 ค่า

ใช้จ่ายส่วนนี้ลดลง 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 เป็นผล 

มาจากการปรับลดขนาดองค์กรลงอย่างมีนัยสำาคัญรวมถึงการ 

พิจารณา ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนโบนัสแก่ผู้บริหารฯ ระดับสูง 

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ขาดทุน

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทฯ ในปี 2562  

เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จำานวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6  

สาเหตุของ การเพิ่มข้ึนนี้ เกิดจากค่าธรรมเนียมจ่ายในการซ้ือ 

ขายหลักทรัพย์แก่หน่วยงานกำากับตามมูลค่าการซื้อขายของ 

นักลงทุนต่างประเทศบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ค่าใช้จ่ายอื่น

 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ ในปี 2562 น้ัน เพิ่มข้ึน  

7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 สาเหตุ เ น่ืองมาจาก  

บริษัทฯ ได้ทำาการตลาดท้ังเปิดตัวระบบซ้ือขายออนไลน์   

Finansia HERO และการจัดงาน Finansia Investment  

Conference ของฝ่ายสถาบันในประเทศ จึงมีค่าใช้จ่ายใน 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญรวมถึง  

เร่ิมมีการบันทึกค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี ตลอดจนค่า 

บำารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการปิดสาขา  

เพือ่ปรับตวัใหเ้ข้ากบัสถานการณ์ทีเ่ทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญมาก 

ขึ้นและถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในทางหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน

ทางการเงิน หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) ซ่ึงรวมแล้ว

เท่ากับ 28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 3 ล้านบาท
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(3) กำาไรสุทธิ

รายการ
ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ 1,295 100.0 1,469 100.0 (174) -11.8

ค่าใช้จ่าย 1,465 113.1 1,493 101.6 (28) -1.9

ภาษีเงินได้ (32) (2.5) (0) -0.0 -32 +23,845.9

กำาไรสุทธิ (138) -10.6 (24) -1.6 (114) -475

 ในปี 2562 บริษัท มีรายได้ 1,295 ล้านบาท ซ่ึงลด

ลงจากปี 2561 จำานวน 174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากปี 2561 จำานวน 

28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ผลจากการลดลงของรายได้และ 

ค่าใช้จ่าย จึงทำาให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2562 

จำานวน 138 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนร้อยละ 10.6 การขาดทุน

ดังกล่าวนั้นเกิดจากรายจ่ายลงทุนของระบบ Finansia HERO 

เปน็หลัก ส่วนผลการดำาเนนิงานปกตขิองบริษัทฯ ยังพอมีผลกำาไร

บ้าง แต่จากสภาวะตลาดท่ีมีนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนหลัก

นั้นทำาให้นักลงทุนรายบุคคลชะลอการลงทุนนอกจากนี้เนื่องจาก

ระบบดังกล่าวมี features ที่แตกต่างออกไปจากความคุ้นชินของ

นักลงทุนจึงยังคงต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการใช้งานต่างๆ 

ให้ตรงตามความต้องการลูกค้าอยู่เสมอ กอรปกับการ training 

และการประชาสัมพันธ์ด้วย

  

 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on  

Equity : ROE) ในปี 2562 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 5.66 ซึ่ง 

ลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับติดลบร้อยละ 0.92 สาเหตุสำาคัญ 

เ น่ืองมาจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงทำา ให้  

อตัรากำาไรสุทธ ิ(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 ห น้ี สำ า นั ก หั ก บั ญ ชี แ ล ะ บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ล ด ล ง จ า ก 

689 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 142 ล้านบาทในปี 2562 ซ่ึงการ 

ลดลงนี้ มิ ได้ เ ป็นการ เป ล่ียนแปลงที่ มีนั ยสำ า คัญแต่อย่าง 

ใด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total 

Assets Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 0.27 เท่าในปี 2561  

เป็น 0.29 เท่าในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน 

การใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ลูกหนี้สำานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหน้ีสำานักหกับญัชีและบริษัท 

หลักทรัพย์ 142 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 546 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 79.3 โดยสาเหตุของการลดลงมาจาก 

ลูกหนี้สำานักหักบัญชีท่ีลดลงจาก 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  

ร้อยละ 10.0 สาเหตุหลักของการลดลง คือ ลูกหนี้ธุรกิจ 

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ของ 

บริษทัฯ ที่มสีดัสว่นสงูทีส่ดุ ลดลง 338 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 15.2 

ซ่ึงรายการดังกล่าวน้ีจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซ้ือ 

ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสองวันทำาการสุดท้ายของแต่ละงวด 

บัญชี การลดลงของรายการน้ีจึงถือเป็นการดำาเนินธุรกิจตาม 

ปกตขิองบรษิทัฯ และเปน็การเปล่ียนแปลงทีไ่มไ่ดมี้ผลกระทบอยา่ง 

มีนัยสำาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งน้ี 

รายการลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรพัยแ์ละสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า มส่ีวน

ประกอบดังต่อไปนี้

• ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 

1,625 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2561 จำานวน 533 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.9

• เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 

910 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 จำานวน 18  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2

• ลูกหนีท้รัพย์สินวางประกัน ณ ส้ินปี 2562 เทา่กบั 6 ล้าน

บาท ลดลงจากส้ินปี 2561 จำานวน 84 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 93.1

• ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 

เทา่กบั 4 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ป ี2561 จำานวน 87 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.5

• ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ณ ส้ินปี 2562 

เทา่กบั 7 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ป ี2561 จำานวน 1 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8

• ลูกหนี้อื่น(ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า) ณ ส้ินปี 2562 เท่ากับ 6 ล้านบาท ไม่

เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ ได้จำาแนกลูกหนี้ธุรกิจ 

หลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการจดัทำาบญัชเีก่ียวกับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ 2,216 ล้านบาท 

มูลหนี้จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 5 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย  

75 ล้านบาท โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งสำารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว้เตม็ 

มูลค่าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและ 

มีการติดตามลูกค้าให้ชำาระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจน 

ปฏิบัติตามประกาศของสำานักงาน ก.ล.ต. เร่ืองการจัดทำาบัญชี 

เก่ียวกับลูกหน้ีด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด  

เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินลงทุน  

 ณ  ส้ินปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 782 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 779 ล้านบาท และเงินลงทุนทั่วไป 

3 ล้านบาท โดยได้ เปล่ียนแปลงจากปี  2561 ท่ีลงทุนใน 

หลักทรัพย์เพื่อค้า 418 ล้านบาทจากเงินลงทุนรวมท้ังหมด 821 

ล้านบาทซ่ึง เงินลงทุนดังกล่าวจะ ข้ึนอยู่ กับการถือครอง  

ณ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  

 ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วม 116 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 3 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 2.23 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจาก 

อัตราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าข้ึนทำาให้เงินลงทุนแสดงมูลค่าตามวิธี 

ส่วนได้เสียของบริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชาลดลง

อุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน  

 ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ มีอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

316 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 18 ล้านบาท หรือคิดเปน็ร้อยละ  

5.4 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจากรายการอุปกรณ์สำานักงาน 

เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

สินทรัพย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ลูกหน้ีสำานักหักบัญชีและบริษัท 
หลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและอุปกรณ์และ 
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์อื่นๆ อีก 6 ประเภท ได้แก่ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ใน งวดปัจจุบัน  

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน และสินทรัพย์อื่น ซ่ึงรวมแล้ว

เท่ากับ 362 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 208 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 36.5
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สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน 

สภาพคล่อง

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดลดลงจากสิ้นปี 2561 จำานวน 275 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• กิจกรรมดำาเนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปใน 

กิจกรรมดำาเนนิงานติดลบ 203 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกั 

คือ บริษัทฯมีผลขาดทุนก่อนภาษี 170 ล้านบาท และ 

ยังมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงกว่า 554 

ล้านบาทอีกด้วย

• กิจกรรมลงทุน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม 

ลงทุน 87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายซ้ือ

อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จึงทำาให้เงินสดของ 

บริษัทฯ ลดลงจากกิจกรรมนี้

• กิจกรรมจัดหาเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

จัดหาเงิน 15 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายการ 

เงินสดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินปันผล 

จ่ายจำานวน 50 ล้านบาท แต่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 

ออกไป 35 ล้านบาท

 ท้ังน้ี ประเด็นที่ควรนำามาพิจารณาสภาพคล่องของ 

บริษัทฯ เพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการดำารง 

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

ของสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนดด้วย ซ่ึงอัตราส่วนเงินกองทุน 

สภาพคล่องสุทธิจะ เปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เ ช่น 

ปริมาณมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือการรับประกัน 

การจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์เป็นต้น โดยที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ 

ดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7  

ซ่ึงเป็นอัตราข้ันต่ำาตามเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนสภาพคล่อง 

สุทธิที่สำานักงาน ก.ล.ต. แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่เพียง

พอในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปล่ียนแปลง 

ระยะเวลาการชำาระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3  

เป็น T+2 ช่วยให้บริษัทฯ เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินทุน 

และสภาพคล่องมากขึ้น

แหล่งที่มาของเงินทุน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีแหล่งที่มา 

ของเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ หน้ีสินจำานวน 1,928 ล้านบาท 

และส่วนของเจ้าของจำานวน 2,349 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรา 

ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.82 เท่า อย่างไรก็ตาม  

หากพิจารณาในส่วนของหนี้สิน จะพบว่า รายการหลักของหนี้สิน  

คือ เจ้ าห น้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

โดยคิดเป็นร้อยละ 22 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ซึ่งรายการนี้จะ 

เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในสอง 

วันทำาการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี รายการดังกล่าวจึงมิใช่ 

แหล่งที่มาของเงินทุนโดยแท้จริงดังนั้น หากพิจารณาอัตราส่วน 

หน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของโดยที่ไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว 

บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.42 เท่า  

เทา่นัน้ โดยเพิม่ขึน้จากส้ินปี 2561 ท่ีมีอตัราส่วนนีเ้ทา่กับ 0.29 เทา่ 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำาเนินงานในอนาคต

 ผลการดำาเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่แน่นอน 

ทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบ และสถานการณ์ต่างๆ ท้ังภายในและนอกประเทศ รวมท้ังการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวนี้สะท้อนความเช่ือมั่นของนักลงทุนท้ังในและนอกประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน 

และผลประกอบการของบริษัทฯ

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกำาไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายการลงทุนและกำาหนดระเบียบท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ความเส่ียงในด้านการชำาระราคา และ 

ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการซ้ือขาย บริษัทฯ ดำาเนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเส่ียงเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 

ให้มีประสิทธิภาพ และนำาเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

รายจ่ายเพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บริษทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยตระหนกัถึงความสำาคญัของการพัฒนา 

เทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้มี 

ประสทิธภิาพย่ิงข้ึน โดยบริษทัฯ มีรายจา่ยเพือ่ทำาการวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัซอฟทแ์วร์ ต้ังแตปี่ 2559 - 2561 มลูค่ารวมท้ังส้ิน 227.69 ล้านบาท 

ซึ่งได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟท์แวร์ ทั้งจำานวนแล้วในปี 2561
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รายการระหว่างกันของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
เงื่อนไขและ 

นโยบายราคา

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562

1) กรรมการและ

ผู้บริหารของ 

บริษัทฯ

• 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

ค่านายหน้ารับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

• ปี 2561 กรรมการ 

ลำาดับท่ี 1, 3 ,4 ,5 

และ 7 มีบัญชี 

ซ้ือขายกับบริษัทฯ 

และกรรมการจำานวน 

1 ท่าน (ลำาดับท่ี 7) 

ได้ซ้ือขายผ่านบริษัทฯ 

โดยมีมูลค่าการ 

ซ้ือขายรวม  

4.72 ล้านบาท

• ปี 2562 กรรมการ 

ลำาดับท่ี  1, 3 ,4 ,5 

และ 7 มีบัญชี 

ซ้ือขายกับบริษัทฯ 

และกรรมการจำานวน 

 1 ท่าน (ลำาดับท่ี 7)  

ได้ซ้ือขายผ่านบริษัทฯ 

โดยมีมูลค่าการซ้ือขาย 

รวม 4.72 ล้านบาท 

• ปี 2561  ผู้บริหาร 

ลำาดับท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 

12, 13 และ 16  มีบัญชี 

ซ้ือขายหลักทรัพย์กับ 

บริษัทฯ และผู้บริหาร 

จำานวน 1 ท่าน  

(ลำาดับท่ี 13) ได้ซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ 

โดยมีมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์รวม  

0.03 ล้านบาท 

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าข้ันต่ำาของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าข้ันต่ำาของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าข้ันต่ำาของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

0.01 

0.28

- 

0.01
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บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
เงื่อนไขและ 

นโยบายราคา

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562

16) นางสาวอุบลรัตน์  ศรีปัญญาวิชญ์

17) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ

18) นางมานิดา สิทธิเสรี

19) นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์

20) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์

• รายช่ือผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562

1) นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

2) นายฉัตรชัย  ชุ่มศิริ

3) นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์

4) นายโพธร  เช่ือมวราศาสตร์

5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

6) นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์

7) นายปัณณทัต สมิทธิศักดา

8) นางนุสรา รุ่นเจริญ

9) นายโฆษิต ธรรมธาดา

10) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ

11) นางสาวช่อเพชร เรียมดี

12) นางสาวสุพิน สุระวิชัย

13) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์

14) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ

15) นางมานิดา สิทธิเสรี

16) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์

• ปี 2562  ผู้บริหารลำาดับ 

ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 

และ 13  มีบัญชีซ้ือขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ 

และผู้บริหารจำานวน 1 

ท่าน (ลำาดับท่ี 10)  

ได้ซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ผ่านบริษัทฯ  โดยมี 

มูลค่าการซ้ือขาย 

หลักทรัพย์รวม 

0.03  ล้านบาท

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าข้ันต่ำาของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) ผู้ถือหุ้น 10 

อันดับแรกของ 

บริษัทฯ

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561

1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด

2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)

3) MORGAN STANLEY & CO.  

INTERNATIONAL PLC.

4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

5) นางสุพร  วัธนเวคิน

6) นายอนุชา  สิหนาทกถากุล

7) นายไพทูรย์ มานะศิลป์

8) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ

9) นายจำาเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์

10) นางเกศรา มานะศิลป์

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562

1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด

2) MORGAN STANLEY & CO.  

INTERNATIONAL PLC

3) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)

4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

5) KIM ENG SECURITIES (HONG 

KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.

6) นางสุพร  วัธนเวคิน

7) นายอนุชา  สิหนาทกถากุล

ค่านายหน้ารับ

• ปี 2561 ผู้ถือหุ้นลำาดับ

ที่ 1, 2, 

5, 6, 9 และ 10  

มีบัญชีซื้อขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ

• ปี 2562 ผู้ถือหุ้นลำาดับ

ที่ 1, 3, 

6, 7 และ 10  

มีบัญชีซื้อขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทฯ

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าข้ันต่ำาขอ 

งตลาดหลักทรัพย์ฯ

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าข้ันต่ำาของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

0.03 0.16
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บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
เงื่อนไขและ 

นโยบายราคา

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562

8) นายไพทูรย์ มานะศิลป์

9) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ

10) นายจำาเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์

3) บริษัท ทรู วิชั่นส์ 

กรุ๊ป จำากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการ

ร่วมกัน

ค่าบริการ • บริษัทฯ ใช้บริการ 

บอกรับเป็นสมาชิก 

ส่ือสัญญาน

ดาวเทียม 

กับบริษัททรู วิช่ันส์  

กรุ๊ปจำากัด ซ่ึงเป็น

ไปตาม 

สัญญาและเง่ือนไข 

ท่ีตกลงกัน

0.70 0.62

4) บริษัท ทรู ทัช

จำากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการ

ร่วมกัน

ค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

• บริษัทใช้บริการบริษัท  

ทรู ทัช จำากัด 

ซ่ึงเป็นไปตามสัญญา 

และเง่ือนไขท่ีตกลงกัน

2.62

0.49

1.25

-

5) บริษัทหลัก

ทรัพย์ที่ปรึกษา

การลงทุน

เอฟเอสเอส

อินเตอร์

เนชั่นแนล

จำากัด   

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

ลูกหนี้อื่น 

เจ้าหนี้อื่น

 
 
 
 
รายได้ค่าบริการ 
ด้านงานสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายอื่น  
จากสัญญา 
ระหว่างกัน

• เป็นลูกหนี้อื่นๆ 

ระหว่างกัน  

ซึ่งเป็นไปตาม 

สัญญาและเงื่อนไข 

ที่ตกลงกัน

• เป็นเจ้าหนี้อื่นๆ 

ระหว่างกัน  

ซึ่งเป็นไปตาม

สัญญาและเงื่อนไข 

ที่ตกลงกัน

• ตามสัญญาและ
เงื่อนไข 

ที่ตกลงกัน

• ตามสัญญาและ
เงื่อนไข 

ที่ตกลงกัน

3.09

7.40

 

3.60

 

42.90

4.30

-

 

3.60

 

44.40

6) บริษัท 

หลักทรัพย์ 

เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จำากัด

เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึง

เดือนเมษายน 2561

รายได้ค่าบริการ 
ด้านงานสนับสนุน 

• ตามสัญญาและ

เงื่อนไข 

ที่ตกลงกัน

0.97 -
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บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
เงื่อนไขและ 

นโยบายราคา

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562

7) ธนาคาร ไอซีบีซี

(ไทย) จำากัด  

(มหาชน)

เป็นผู้ถืิอหุ้นของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

เงินฝาก

เงินวางประกัน 
เพื่อการซื้อขาย 
สัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า

 
ดอกเบี้ยรับ

• บริษัทฯ มีเงินฝาก 

ที่ธนาคารประเภท 

กระแสรายวันและ 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

• ตามสัญญา 

และเงื่อนไข 

ที่ตกลงกัน

• ตามตั๋ว 

สัญญาใช้เงิน

1.90

0.62

10.34

1.00

-

8) บริษัท 

หลักทรัพย์ 

ฟินันซ่า จำากัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ ่

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น

• ตามสัญญาและ 

เงื่อนไขที่ตกลงกัน

• ตามสัญญาและ 

เงื่อนไขที่ตกลงกัน

2.22

0.02

-

-

9) บริษัท ฟินันซ่า 

จำากัด (มหาชน)

เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

ค่านายหน้ารับ

รายได้อื่น

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าขั้นต่ำา 

ของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ

• อัตราค่านายหน้า 

เป็นไปตามอัตรา 

ค่านายหน้าขั้นต่ำา 

ของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ

0.32

 

0.19

-

-

10) บริษัท แซ๊ป 

ปาร์ตี้ จำากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น • บริษัทฯ ใช้บริการ

บริษัท  

แซ๊ป ปาร์ตี้จำากัด  

ซึ่งเป็นไปตาม

สัญญา 

และเงื่อนไขที่ตกลง

กัน

2.02 -

11) บริษัท  

ดิ อัลตร้า 

เวลท์ กรุ๊ป 

จำากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น • บริษัทฯ ใช้บริการ 

บริษัทดิอัลตร้า  

เวลท์กรุ๊ป จำากัด 

ซ่ึงเป็นไปตามสัญญา 

และเง่ือนไขท่ีตกลงกัน

2.57 -
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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 คร้ังที่ 8/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการจัดการ  

โดยยกเลิกคณะกรรมการจัดการความเส่ียงและการลงทุน และคณะกรรมการบริหารเครดิต และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

คณะกรรมการบริหารการลงทุนแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอำานาจและความรับผิดชอบระหว่าง 

คณะกรรมการชุดต่างๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำานาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ

	จำานวนกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ 

ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

	คุณสมบัติ

มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษัทฯ ดำาเนินอยู่ และพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะเฉพาะด้านท่ี 

หลากหลาย ตลอดจน เพศและอายุ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่กำาหนด

	ถิ่นที่อยู่ของกรรมการ

กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

	กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน

มีจำานวนกรรมการ 2 คนตามที่หนังสือรับรองบริษัทฯ กำาหนด ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการควรดำารงตำาแหน่งในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
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รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ

3. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

6. นายหยาง หลิว กรรมการ

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำานาจ หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบในการดำาเนินงานของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้ ซ่ึงกรรมการแตล่ะคนต้องปฏิบัตหินา้ที่ 

ของตนเพือ่ประโยชน์สูงสุดขององค์กร และตอ้งรับผดิชอบตอ่ผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการร่วมกนัและอยา่งเทา่เทียมกนั โดยคณะกรรมการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ตระหนักถึงความเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม  

รวมถึงคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

2) กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำาไป 

ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างม ี

จริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว 

3) กำากับดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

4) พิจารณาและมอบอำานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำาเนินการแทน ภายใต้กรอบตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม่ำาเสมอ

5) พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อส่ือสารให้ 

พนักงานท่ีเก่ียวข้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเส่ียง รวมทั้งผลกระทบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ประกอบกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตลอดจน 

จัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายอย่างยั่งยืน

6) กำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าว รวมถึงข้อมูลกรรมการ 

ในรายงานประจำาปีและเว็บไซต์บริษัทฯ

7) กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารใหมี้ความชัดเจน เพือ่ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอำานาจโดยไมจ่ำากัด 

และมีการถ่วงดุลอำานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กล่ันกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน 

เสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จำานวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

9) พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบท่ีเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมท้ังเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
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10) กำากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นท่ีบริษัทฯ เข้าไป 

ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ โดยกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแล 

ให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและ 

ผลการดำาเนินงาน รวมทั้งการทำารายการต่างๆ ท่ีสำาคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมี 

การทำาสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำานาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

11) เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอยู่เสมอ โดยการอบรมและพัฒนาความรู้ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี  

รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลการอบรมในรายงานประจำาปี ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับองค์กร การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

12) พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการให้ม ี

ความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นได้

13) ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ 

ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และกำากับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำาแผนสืบทอด 

ตำาแหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ตลอดจนบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและ 

กลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับ 

การเกษียณอายุ 

14) เข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถอืหุ้น เพื่อไมใ่ห้เปน็อุปสรรคในการปฏิบัตหินา้ที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มกีารเปิด 

เผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

15) กำาหนดกรอบการกำากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ  

รวมทัง้ดแูลใหม้กีารนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาสทางธรุกิจและพฒันาการดำาเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเส่ียง

16) จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และดูแลจัดการในเร่ืองมาตรการป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

17) รับผดิชอบดแูลระบบการจดัทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ ทันเวลา เปน็ไปตามกฎเกณฑ์  

มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

18) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำาระหนี้อยู่เสมอ และมีแผนรองรับการแก้ไขปัญหา 

กรณีที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ

19) ส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำาคัญ

20) ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสำาคัญ รวมถงึดแูลใหก้ารดำาเนนิการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เปน็ไปดว้ยความเรยีบร้อย  

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อย่างถูกต้องและครบถ้วน

21) กำาหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน 

ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและ 

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 

เป็นผู้พิจารณาจัดต้ังคณะจัดการที่รับผิดชอบเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ของทางการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดผล 

ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest ) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการดังกล่าว 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

22) กำาหนดนโนบายในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน การคัดเลือกและเพิกถอน 

สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีจะนำามาให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้ข้อมูล 

ภายใน รวมถึงจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำาเนินการตามนโนบายและดำาเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ดิจิทัล
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อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมบีทบาทในฐานะผูน้ำาขององค์กรและรับผิดชอบตอ่ประสิทธผิลของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีหนา้ท่ีและ 

ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2) กำากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายหลักขององค์กร

3) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4) กำาหนดวาระประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และมีมาตรการท่ีดูแล 

ให้เรื่องสำาคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

5) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการพิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและให้ความเห็น 

ได้อย่างอิสระ

6) เสริมสร้างความสัมพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการดำาเนินงาน รวมทั้งส่ังการ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติ 

งานประจำาวัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที ่

บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) บริหารและควบคุมการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

2) กำาหนดระเบยีบ วธิปีฏบิตังิาน ระบบการควบคุมภายใน รวมถงึออกหรอืยกเลิกระเบียบ คำาสัง่ ขอ้บงัคับ ประกาศใด ๆ  เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงาน 

เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด

3) มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำาเนินงานต่าง ๆ ตามระเบียบอำานาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำาปีท่ี 

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

4) มีอำานาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำานาจอนุมัติ

5) มีอำานาจอนุมัติซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้สำานักงาน นอกเหนือท่ีได้กำาหนดไว้ในงบประมาณประจำาปี ในวงเงินไม่เกิน  

3 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำานาจอนุมัติ 

6) มีอำานาจอนุมัติการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำานักงาน นอกเหนือท่ีได้กำาหนดไว้ในงบประมาณประจำาปี ในวงเงิน 

ไม่เกิน 1 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำานาจอนุมัติ 

7) มีอำานาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำาหนดผลประโยชน์ตอบแทนทั้ง 

ระยะสั้นและระยะยาว การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำานวยการอาวุโสลงไป

8) มีอำานาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำาเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ

9) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถ

ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้น ๆ ได้

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการ

กรรมการผู้อำานวยการมบีทบาทในการสนบัสนนุการปฏิบัตหิน้าท่ีของประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร โดยกรรมการผูอ้ำานวยการมหีน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) บริหารจัดการการดำาเนินงานประจำาวันขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดและส่ังการ เพื่อนำากลยุทธ์และ 

พันธกิจไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในลำาดับรองลงมา

3) วางแผนงานโดยพิจารณาลำาดับความสำาคัญระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร

4) ทำางานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ การปฏิบัติตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
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การแต่งตั้งและพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำาหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ ดังนี้

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อมาดำารงตำาแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง 

ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธาน

ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2) ในการประชมุผู้ถือหุน้สามัญประจำาปทีกุคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่จำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจำานวน 

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้ 

กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

6) นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7) ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต ่

วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียง 

วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  

ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8) ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ีจะ 

ดำารงตำาแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 

คนดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการใหม่ที่ เข้ารับตำาแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการตระหนัก 

และเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ (1) ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจ  

(2) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น (3) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(4) ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน (5) นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (6)  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (7) ระบบการควบคุม 

ภายในและการบริหารความเสี่ยง (8) จรรยาบรรณธุรกิจ และ (9) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการได้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้อำานวยการ  

และผู้บริหารระดับรองลงมาบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำาแหน่งนี้ ได้  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กร 
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ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับรองลงมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือครบวาระการดำารงตำาแหน่ง  

ตลอดจนลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำาแผนการสืบทอดงาน โดยมี

แนวทางดังนี้

1) ตำาแหน่งผู้บริหารท่ีต้องจัดทำาแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้อำานวยการ 

ผู้บริหารทุกสายงาน

2) คณะกรรมการจะพิจารณากำาหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำาแหน่งงาน

3) คณะกรรมการจะพิจารณากำาหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำาแหน่งงาน

4) คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับความสามารถ 

ที่ต้องการเพื่อจัดทำาแผนการพัฒนารายบุคคล

5) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้อำานวยการ ทำาหน้าท่ีดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้  

ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย

6) คณะกรรมการอาจกำาหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ 

รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหาร 

องค์กรโดยรวม

7) คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่าย 

ในที่ประชุมคณะกรรมการ

8) คณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนสืบทอดตำาแหน่งต่อคณะกรรมการเพือ่ทราบ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ซึ่ ง เลขานุการบริษัทมีบทบาทในการให้  

คำาแนะนำาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำาคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการ 

ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1) จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

	ทะเบียนกรรมการ

	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	รายงานประจำาปี

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำาหนด

4) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นสำาคัญ

	จำานวนกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการอิสระและมีจำานวนอย่างน้อย 3 คน 

	คุณสมบัติทั่วไป

1) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ท่ีมสิีทธอิอกเสียงท้ังหมดของบริษทัฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูม้อีำานาจ 

ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจควบคุม 

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำาแหน่ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง  

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น 

ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำาแหน่ง

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

ก่อนเข้ารับตำาแหน่ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำาแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

	คุณสมบัติเฉพาะ

1) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3) มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการ 

ตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4) กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เน่ืองจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าท่ีใน 

บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำาได้ไม่เต็มที่

5) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการเงิน เนื่องจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำาแนะนำาจากผู้เช่ียวชาญอิสระด้านการบัญชีหรือการเงินจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม 

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถ 
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ทำาหน้าที่ในการสอบทานความเช่ือถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน ซ่ึงจะมีผลให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6) กรรมการตรวจสอบควรได้รบัการอบรมและเสรมิสรา้งความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและสม่ำาเสมอในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหทั้นตอ่การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิข้ึนและควรไดเ้พิม่พนูความรู้เก่ียวกับการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 3 ท่าน โดยมี นางปาริชาต ขันทสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี นายไพบลูย์ ศริิภาณุเสถียร และนายกติติศกัดิ ์เบญจฤทธิ ์เปน็กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน 

ของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหนา้ทีเ่ช่นเดยีวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าท่ีเพิม่ข้ึน คือ 

การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ 

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่าง ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) รวมท้ังกฎหมายหรือประกาศ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ 

บุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

6) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 

ขององค์กร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

8) จดัทำารายงานการกำากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาป ีซ่ึงรายงานดงักลา่วตอ้งลงนาม 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

	จำานวนกรรมการ

กรรมการอย่างน้อย 3 คน

	คุณสมบัติ

มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารความเส่ียง การ

บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

บริหาร

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
1. นายวราห์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ

2. นายช่วงชัย  นะวงศ์ กรรมการ

3. นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ

4. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำาคัญในการดำาเนินการให้ เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบ 

ของบริษัทฯ และมีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำาเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

หรืออาจรวมไปถึงการอนมัุตธิรุกรรมทีมี่นยัสำาคัญหรือมีความเส่ียงสูง เพือ่ใหบ้รรลุซ่ึงวสัิยทัศน์ของบริษทัฯ และสอดคล้องกับพนัธกิจของบริษัทฯ  

รวมท้ังมีหน้าท่ีส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารยังมีอำานาจ  

หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1) พจิารณาและกำาหนดการจดัทำากลยุทธ์ในการประกอบธรุกจิ เป้าหมายทางการเงิน และแผนธรุกจิประจำาป ี(รวมถึงแผนงานทัง้ระยะสัน้ 

ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำาปี เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2) พจิารณาทบทวน ติดตาม และดแูลแผนธรุกิจและงบประมาณประจำาปใีหมี้การปฏบิติัเปน็ไปตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้

3) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ กำาหนด รวมถึงแต่ไม่จำากัด เพียงเรื่องดัง

ต่อไปนี้

3.1) การให้วงเงินลูกค้า

3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน

3.4) การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน

3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำาเนินงานต่าง ๆ ในส่วนท่ีเกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารท่ีมีอำานาจอนุมัติ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบ 

อำานาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

3.6) รายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)

3.7) งานที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงาน

3.8) เร่ืองอืน่ ๆ  ท่ีมคีวามสำาคญัทีเ่ก่ียวขอ้งกบักจิการของบริษทัฯ เช่น ธรุกิจใหม่  นโยบายดอกเบีย้เครดติบาลานซ์ นโยบายการปล่อย 

เครดิตบาลานซ์  การบันทึกบัญชี  การเปิดสาขา  การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

4) อนุมติัการเปน็ผูจ้ดัจำาหน่ายและรับประกนัการจดัจำาหน่ายหลักทรัพย์ และธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกิจวาณิชธนกจิตามขนาดรายการ 

ที่คณะกรรมการกำาหนด

5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะดำาเนินการอื่นตามความเหมาะสม

6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ

 เป็นอำานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

7) พิจารณารับทราบเร่ืองอื่น ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกับการบริหารกิจการและไม่เก่ียวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความท่ีบริษัทฯ 

ตกเป็นจำาเลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำาเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

8) รับทราบรายงานด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในสำาหรับเรื่องท่ีเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน 

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายงาน 

กำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที

9) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงรวมถึง 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

10) ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดับความเส่ียง 

ท่ียอมรับได้อย่างน้อยปีละคร้ัง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรหารือและ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท  

รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และมีการดำาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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11) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเส่ียง ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงและสถานการณ์ การปฏิบัติตาม 

วัฒนธรรมองค์กรที่คำานึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำาคัญ และส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ 

นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

12) ควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนท่ีตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการดำาเนินงานของ 

กองทุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือดำาเนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance)

13) กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าท่ีสมเหตุสมผล พร้อมกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่า 

ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

14) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

ผูเ้กบ็รกัษาทรัพยสิ์น และหนว่ยงานอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมการใหบ้รกิารกองทนุส่วนบุคคล รวมทัง้พจิารณาอนุมตัใินการทบทวน 

การให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว

15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำาส่ังให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำานาจกระทำาการใด ๆ  

แทน ผู้รับมอบอำานาจน้ันไม่สามารถมอบอำานาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำาการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำานาจน้ันได้ระบุไว้ว่า 

ให้มอบอำานาจช่วงต่อไปได้

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมกีรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จำานวน 3 ท่าน โดยมนีายช่วงชัย นะวงศ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

2. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

3. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนซ่ึงกำาหนดใหม้กีารประชมุอย่างนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง มบีทบาทในการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับอำานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำาหนดและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

ผู้บริหารระดับสูง

3) ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

4) พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเล่ือนตำาแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวของกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 5 ท่าน โดยมี นายกิตติพงศ์ ศานติศรัณย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

จัดการความเสี่ยงและการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ

2. กรรมการผู้อำานวยการ กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการ

คณะกรรมการจดัการความเส่ียงและการลงทนุมบีทบาทในการกำากบัดแูลการบริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการลงทุน 

แต่ละประเภท โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำาหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง

1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาว

1.2) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำาปีของธุรกรรม DW ท่ีเสนอ โดยฝ่ายค้า 

ตราสารอนุพันธ์

1.3) นโยบายการควบคุมความเส่ียงด้านการลงทุนของบริษัทฯ กระจายความเส่ียงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 

การลงทุนที่เหมาะสม

1.4) รายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.5) บริหารจดัการเงนิสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด โดยอยู่ภายใตป้ระกาศของทางการและนโยบายของบริษัทฯ  

ที่กำาหนดในเรื่องดังกล่าว

1.6) ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผน 

การดำาเนินงาน รวมถึง พิจารณาผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้น

1.7) อนุมัติให้ดำาเนินการใด ๆ เก่ียวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวข้างต้น ยกเว้น การกำาหนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์ 

และผลขาดทุนสะสมที่รับได้

2) พจิารณาทบทวนรายงานดา้นความเส่ียงองค์กร ไดแ้ก่ market risk, operational risk, credit risk, liquidity risk, regulatory risk,  

and legal risk เป็นต้น

3) พจิารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏบัิติงานอนัเกีย่วเน่ืองกับความเส่ียงขององค์กรดา้นตา่ง ๆ  เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) เพื่อพิจารณาและดำาเนินการอันเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance related matters)

5) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์สำาหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Marginable stocks)

6) เพื่อพิจารณาและเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์/การให้บริการใหม่ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

7) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบรษิัทฯ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนการทดสอบประจำาปี

8) งานมอบหมายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

5. คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 4 ท่าน โดยมี นายอภินัทธ์ แช่มลำาเจียก เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

4. ผู้บริหารสุงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค กรรมการ

คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีมีบทบาทในการกำาหนดและจัดทำานโยบายในการปฏิบัติเก่ียวกับการ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำาหนดนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังจัดการให้มีการส่ือสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับช้ันรับทราบ ยอมรับ 
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และปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด

2) สอบทานและปรับปรุงเน้ือหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเส่ียงที่ 

อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

3) ดูแลการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) จดัใหมี้ระบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลู ในการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถอื และความพร้อมใช้ของขอ้มูล รวมท้ัง 

ป้องกันไม่ให้มีการนำาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. คณะกรรมการบริหารเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 6 ท่าน โดยมี นางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารเครดิต

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ

2. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

4. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ

5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง กรรมการ

6. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์* กรรมการ

 
หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

คณะกรรมการบริหารเครดติมบีทบาทในการบริหารจดัการเครดติของลูกค้า โดยคณะกรรมการบริหารเครดติมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี

1) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแนวทางการปฏบิตังิานอนัเก่ียวเน่ืองกบับัญชแีละเครดติลกูค้าของบรษัิทฯ เพือ่นำาเสนอตอ่คณะกรรมการ 

ผู้มีอำานาจอนุมัติ

2) พจิารณาอนมุตัแิละใหค้วามเหน็ชอบประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหารเครดติและบัญชีลูกค้าของบริษทัฯ รวมท้ังตดิตามใหอ้ยู่ภายใต้ 

ขอบเขตที่บริษัทฯ กำาหนด

3) พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ

4) พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5) พิจารณาการดำาเนินการกับลูกหนี้มีปัญหา

6) พิจารณาการดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ สำานักงาน ก.ล.ต. ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน ปปง. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

7. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 17 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการ

2. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ

5. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ

6. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

7. ผู้บริหารสูงสุด Retail Brokerage Segment และผู้บริหารสูงสุด E-business Brokerage Segment กรรมการ

8. ผู้บริหารสูงสุด Local Institution Segment กรรมการ

9. ผู้บริหารสูงสุด Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products กรรมการ

10. ผู้บริหารสูงสุด Equity Derivative Department กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
11. ผู้บริหารสูงสุด Stock Borrowing and Lending Department กรรมการ

12. ผู้บริหารสูงสุด Derivative Products กรรมการ

13. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กรรมการ

14. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสื่อสารการตลาด กรรมการ

15. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ

16. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร กรรมการ

17. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการ

คณะกรรมการจัดการมีบทบาทในการกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจให้ เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนด  

โดยคณะกรรมการจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จดัทำาแผนธรุกจิและแผนดำาเนนิงานประจำาป ี(Business and Annual Action Plan) รวมถึงเปา้หมายทางการเงิน งบประมาณประจำาป ี

และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

2) ทบทวนผลการดำาเนินงานและกำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน

3) พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

3.1) รับทราบยุทธศาสตร์และแผนการดำาเนินการของโครงการท่ีสำาคัญของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรตาม 

ที่ระเบียบของบริษัทฯ กำาหนด รวมถึงติดตามการดำาเนินการและตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญ เก่ียวกับโครงการนั้น ๆ เพื่อให้ 

แน่ใจว่าโครงการนั้น ๆ จะประสบผลสำาเร็จ

3.2) รับทราบเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่/กระบวนการปฏิบัติงานใหม่

3.3) อนุมัติแผนการจัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญของบริษัทฯ (อาทิ การใช้พื้นที่สำานักงาน เป็นต้น)

3.4) กลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีไม่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดการชุดใด ๆ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

4) รายงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสำาคัญต่าง ๆ

8. คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 4 ท่าน โดยมี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน  

เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

3. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ

4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ

บริษัทฯ ได้กำาหนดอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณา 

ความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

9. คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 5 ท่าน โดยมี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

3. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ

4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ

5. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์* กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบ 

ภายใน และหาข้อยุติในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะนำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป  

โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

2) ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน

3) กำาหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส

4) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

10. คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 6 ท่าน โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ด้านการจัดซื้อ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
1. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ ประธานกรรมการ

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

4. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ กรรมการ

5. นางวฤณภัส ดำารงยิ่งสุภาพ กรรมการ

6. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์ กรรมการ

คณะกรรมการดา้นการจดัซือ้มีบทบาทในการกำาหนดหลักเกณฑแ์ละอนุมตัแินวทาง ขัน้ตอนในการจดัซ้ือ เช่าซ้ือ และตรวจรับทรัพย์สนิ  

รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่น ๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

1) กำาหนดอำานาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการ

2) ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3) พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจำาหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มกีรรมการจำานวน 8 ทา่น โดยม ีนางสาววรัญญนิ์ช พงษ์เพิม่มาศ เปน็เลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
1. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ

2. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ

5. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ

6. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
7. กรรมการบริหาร Retail Brokerage Segment และกรรมการบริหาร E-business Brokerage Segment กรรมการ

8. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร กรรมการ

คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีบทบาทในการกำากับดูแลสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำาหนดทิศทาง กลยุทธ์และการจัดอันดับความสำาคัญในการปรับปรุงสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

2) แก้ไขปัญหาและตัดสินใจประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน

3) จัดสรรทรัพยากรสำาหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

4) ติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ของธุรกิจค้าหลักทรัพย์

5) เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีเกินกว่าอำานาจ 

คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ และ/หรือการดำาเนินการดังกล่าว 

มีความเสี่ยงสูง

12. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 4 ท่าน โดยมีนายกิตติพงศ์ ศานติศรันย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ

4. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์* กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทในการรับผิดชอบในด้านการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ตลอดจน 

การกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเส่ียงท่ีดี ได้แก่ รายงานเม่ือเกิดความเส่ียง ประเมินความ

เสี่ยง ความควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมของวงเงินลูกค้าตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด

2) ติดตามการปฏิบัติงานของกองทุนส่วนบุคคล การลงทุนในพอร์ตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ

 กำาหนด 

3) พิจารณาลงโทษกรณีผู้จัดการกองทุน ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ และ/หรือ เกณฑ์ที่ทางการกำาหนด

4) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเก่ียวเนื่องกับความเส่ียงองค์กรด้านต่าง ๆ เพื่อนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ ์และ/หรือการใหบ้ริการใหม่ ก่อนนำาเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณา

อนุมัติ

6) พจิารณาอนุมติัแผนการดำาเนินธรุกจิอย่างตอ่เนือ่ง (Business Continuity Plan “BCP”) ของบริษัทฯ และแผนการทดสอบประจำาปี

7) พิจารณาและดำาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters) 

8) ดำาเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งกับการบริหารจดัการความเส่ียงองค์กรตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะ

กรรมการบริษัทฯ
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13. คณะกรรมการบริหารการลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีกรรมการท้ังหมด 4 ทา่น โดยมีนายกิตตพิงศ์ ศานตศิรันย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการ

2. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ กรรมการ

3. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้ง กรรมการ

4. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการจัดการความเส่ียงด้านการลงทุนของบริษัทฯ การนำาเงิน 

ของลูกค้าไปลงทุน (Segregated Client’s Funds) ตลอดจนกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเส่ียง 

ด้านการลงทุน ได้แก่ การรายงานเม่ือเกิดความเส่ียง การประเมินความเส่ียง และการควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ  

โดยคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่หมายรวมถึง

1.1) กลยุทธก์ารลงทุนประเภทระยะสัน้และระยะยาวของพอร์ตการลงทนุของบริษทัฯ กองทุนส่วนบุคคล และแผนการจดัสรรการลงทนุ 

ของลูกค้า

1.2) พิจารณา คัดเลือก และทบทวน Investment Universe สำาหรับพอร์ตการลงทุนต่าง ๆ 

1.3) พิจารณาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Screening) เพื่อขายแก่นักลงทุน เช่น ตราสารหน้ี ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 

หน่วยการลงทุนต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

1.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำาปีของธุรกรรมใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

1.5) ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวของกับธุรกรรมใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำาเนินงาน รวมถึงการพิจารณาผลการดำาเนินงาน

1.6) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจำาเพาะของ ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกเสนอขาย

1.7) นโยบายการควบคุมความเส่ียงดา้นการลงทนุของบริษัทฯ ท้ังประเภท Day Trade และ Long Term Investment การกระจาย 

ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม 

1.8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบวงเงินการลงทุนตามขอบเขตนโยบายที่บริษัทฯ กำาหนด

1.9) รายงานสถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.10) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้นโยบายบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของ 

ทางการที่กำาหนดในเรื่องนั้น ๆ

1.11) พิจารณาอนุมัติให้ดำาเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นการกำาหนดวงเงินการถือครอง 

หลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่ได้รับ

2) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) พิจารณาและดำาเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)

4) พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์สำาหรับบัญชี Credit Balance

5) พิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนลูกค้า Credit Balance ที่กระจุกตัว

6) ดำาเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการความเส่ียงการลงทุนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ



121บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

14. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการท้ังหมด 3 ท่าน โดยมีนางสาวกนกวรรณ นกวอน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า ประธานคณะกรรมการ

2. ผู้จัดการกองทุน กรรมการ

3. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กรรมการ

หมายเหตุ:  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล จะจัดประชุมทุกเดือน

บริษทัฯ มุง่ม่ันทีจ่ะปฏิบตัติามหลักการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ีและป้องกันการขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคต จงึจดัต้ัง 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบคุคล ซ่ึงมหีน้าท่ีและบทบาทในการดำาเนนิธรุกิจเก่ียวกับกองทนุส่วนบุคคล (Private Fund) โดยคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำาหนดระบบการจัดการลงทุนที่มีขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการก่อนการลงทุน และภายหลังการลงทุน

2) กำาหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน (Investment policy and strategy) ที่เหมาะสมกับลูกค้า

3) กำาหนดแนวทางในการคัดเลือกสนิทรัพย์แตล่ะตัว และ/หรือ กลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ะลงทุน (Investment Universe) โดยจดัใหม้กีารวิเคราะห ์

การลงทุนท่ีเหมาะสม ท้ังวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) รวมถึงการวิเคราะห ์

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำาหนด (Product due diligence/ 

Product selection)

4) กำาหนดแนวทางการส่งคำาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าที่คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ และกำาหนดให้เปิดเผย 

ให้ลูกค้าทราบว่า การส่งคำาสั่งจะดำาเนินการด้วยตนเองผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านบริษัทอื่น

5) กำาหนดให้มีการจัดสรรการลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมสำาหรับลูกค้า/กองทุน (Fair allocation)

6) กำาหนดให้ผู้จัดการกองทุนบันทึกเหตุผลการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนท่ีตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผล 

การดำาเนินงานของกองทุน เพ่ือการปรับเปล่ียนการลงทุน หรือดำาเนินการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม (Update and review fund performance)

8) กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าท่ีสมเหตุสมผล พร้อมกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

9) กำาหนดให้มีตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน (Benchmark) ท่ีมีความยุติธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการจัดการลงทุนของบริษัทฯ ได้ ท้ังน้ี Benchmark ต้องสอดคล้องกับนโยบาย 

การลงทุนและคำานวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Returns) (ถ้ามี)

10) กำาหนดให้มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนที่ชัดเจนในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

11) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมท้ังพิจารณาอนุมัติในการ 

ทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว

12) พิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงวาระต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อเป็นการแสดง 

เจตนารมณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

13) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ
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15. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ

3. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกองทุนส่วนบุคคล มีหน้าท่ีและบทบาทสำาคัญในการบริหารและควบคุมความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการประกอบ 

ธรุกจิใหส้อดคล้องกบัลกัษณะความเสีย่ง (Risk profile) ตลอดจนเสริมสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีค่ำานงึถงึความเส่ียง (Risk culture) 

และการกำากับดูแลในภาพรวมท่ีดี (Ensure compliance) ภายใต้ภาวการณ์ดำาเนินธุรกิจซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

ท่ีรวดเร็ว มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ 

ภาวะตลาดและการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยการกำาหนดนโยบายการบริหารและจัดการ 

ความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

2) จัดให้มีบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (Investment risk management) ต้องจัดให้มีการบริหารความเส่ียง 

ดังต่อไปนี้ (แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน ตามประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง) 

2.1) ความเส่ียงด้านราคา (Market risk) ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาท่ีอาจทำาให้เกิดผลกำาไรหรือ 

ขาดทุนจากการลงทุนได้

2.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายทรัพย์สิน หรือเลิกสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ

2.3) ความเส่ียงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (Credit risk) ซ่ึงเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา 

ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน

2.4) ความเส่ียงดา้นการปฏบัิติงาน (Operational risk) ซ่ึงเป็นความเส่ียงทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบุคลากร (Human error) 

หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนความเส่ียงท่ีทำาให้เกิดความเสียหายจนทำาให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้

2.5) ความเส่ียงด้านกฎหมาย (Legal risk) ซึ่งเป็นความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับ 

ได้ตามกฎหมาย ตลอดจนความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของผู้ประกอบ 

ธุรกิจ (Reputation risk)

3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (Risk manager) ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจาก 

ผู้ปฏิบัติงาน (Risk taker) และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4) ดแูลตรวจสอบการลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุ ในดา้นการลงทนุใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและหลักปฏบัิติในการบริหารความเส่ียงทีก่ำาหนด

5) ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจหากมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Limit

6) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์
อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ (มีอำานาจลงนาม)

นายวราห์  สุจริตกุล
อายุ 56 ปีี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• รองประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 23 กรกฎาคม 2545

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำานวน 5 แห่ง

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล 

  คอนเน็คชั่น

 • กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)

 • กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ

 • กรรมการ และผู้อำานวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม 

     บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

 • กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ 

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 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

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 19 มิถุนายน 2552

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ 

  University of New Hampshire, USA

การอบรม

 • ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2545

 • ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 27/2551

 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2559

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำานวน 1 แห่ง

 • กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 3 แห่ง

 • กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

 • กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล

 • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, 

  พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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นายช่วงชัย นะวงศ์
อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการ (มีอำานาจลงนาม)

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• กรรมการผู้อำานวยการ

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
อายุ 53 ปีี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการ (มีอำานาจลงนาม)

• กรรมการผู้อำานวยการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 19 มิถุนายน 2552

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: 100,000 หุ้น

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 •  2 มิถุนายน 2546

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2547

 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 2 แห่ง

 • กรรมการ (มีอำานาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์    

 ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

 • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, 

  พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การศึกษา

 • 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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการ (มีอำานาจลงนาม)

นายหยาง หลิว
อายุ 42 ปี

สัญชาติ จีน

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 16 ตุลาคม 2551

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 29 มกราคม 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี- 

การศึกษา

 • 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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 5 แห่ง 

 • กรรมการ (มีอำานาจลงนาม)  บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน  

  เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

 • อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครอง

  ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • กรรมการอิสระ บริษัท บลูเวล แอทเซท จำากัด

 • คณะกรรมการทางการเงินและสินทรัพย์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การศึกษา

 • ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ Peking University  

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง

 • กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร   

 ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
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พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร
อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 16 กันยายน 2552

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: 3,655,614 หุ้น 

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำานวน 1 แห่ง

 • กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 3 แห่ง

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 • 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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 2 แห่ง

 • กรรมการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • กรรมการบริหาร สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

  และภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์
อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• เลขานุการบริษัท

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 • 22 ตุลาคม 2552

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 ตุลาคม 2558

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • 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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำานวน 3 แห่ง

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ.เอ็กโซติค ฟู๊ด 

 • ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 2 แห่ง

 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) 

 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ

การศึกษา

 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตรความรู้สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการ

  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

 • ผู้อำานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำากัด

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นางสาวสุพิน สุระวิชัย
อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 ธันวาคม 2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 21 พฤศจิกายน 2559

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: 100 หุ้น

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - Association of Chartered Certified Accountants  

 London School of Accountancy

ประสบการณ์

 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

ประวัติผู้บริหาร

นายโฆษิต ธรรมธาดา
อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

  ส่วนงานทางเทคนิค

การศึกษา

 • ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด  

 (มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

นางนุสรา รุ่นเจริญ
อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ และ

  กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ส่วนงานการตลาดและการขาย 

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 20 กุมภาพันธ์ 2557

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์

 • กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

 • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 

นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 21 กุมภาพันธ์ 2548

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: 205,185 หุ้น

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 กันยายน 2551

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: 25,029 หุ้น

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท การเงิน University of  La Verne, USA

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 

 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  

 (TEPCoT) รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ 

 • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาตรี - การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

 • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์
อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3  

นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4  

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 19 กุมภาพันธ์ 2553

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 19 กุมภาพันธ์ 2553

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • 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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene  

 Christian University, Texas, USA

ประสบการณ์

 • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์
อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7  

นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 กุมภาพันธ์ 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: 41 หุ้น

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 สิงหาคม 2558

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์

 • ผู้อำานวยการอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -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 จำากัด

 • Executive Vice President Retail Sales Department 

  บล. ฟาร์อีสท์ จำากัด

 • Asset Manager, Special Asset Management 

  บจ. ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นายปัณณทัต  สมิทธิศักดา
อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10  

นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และ 15

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 กรกฎาคม 2556

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 มกราคม 2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์

 • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์โกลเบล็ก

 • ผู้อำานวยการอาวุโส (ฝ่ายหลักทรัพย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - Ms. Finance มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

 • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ
อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16 

นางมานิดา สิทธิเสรี
อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  ฝ่ายธุรกิจค้่าหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 มีนาคม 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 1 พฤษภาคม 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - สถิติประยุกต์

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์

 • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอีสต์เบย์

ประสบการณ์

 • หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ  

  บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำากัด

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 •	 -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์
อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• กรรมการบริหาร

  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า  

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 16 กรกฎาคม 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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นางสาวช่อเพชร เรียมดี
อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 15 สิงหาคม 2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: ไม่มี

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 • 8 กรกฎาคม 2552

การถือหุ้นในบริษัทฯ

 • ทางตรง: 95 หุ้น

 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

การศึกษา

 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ (MBA Finance) 

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม

 • เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 : สาระสำาคัญ  

 ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทย 

 • TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด 

 (7 ชั่วโมง)

ประสบการณ์

 • ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  

 จำากัด (มหาชน)

 • ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชและการเงิน  บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์  

 เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

ประวัติประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสมุห์บัญชี

นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ
อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี (สมุห์บัญชี)

การศึกษา

 • ปริญญาโท - คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-
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ตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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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



138 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ - - -

2. นายวราห์  สุจริตกุล รองประธานกรรมการ - - -

3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำานวยการ 100,000 100,000 -

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำานวยการ - - -

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ - - -

6. นายหยาง หลิว กรรมการ - - -

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3,655,614 3,655,614 -

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - -

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - -

10. นางสาวสุพิน สุระวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - - -

11. นายโฆษิต ธรรมธาดา ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนงานเทคนิค

100 - -

12. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - - -

13. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ  

และกรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

- - -

14. นางนุสรา รุ่นเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ  

และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนงานการตลาดและการขาย

- - -

15. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 205,185 205,185 -

16. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 25,029 25,029 -

17. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 - - -

18. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 - - -

19. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7 41 41 -

20. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์  กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8 - - -

21. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10 - - -

22. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และ 15 - - -

23. นางรวีวรรณ ชัยกิจ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16 - - -

24. นางมานิดา สิทธิเสรี กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ - - -

25. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า - - -

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น

31
ธันวาคม

2562

31
ธันวาคม

2561

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารกิจการที่มีระบบและกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำาหนดให้ม ี

นโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ 

มุ่งม่ันที่จะนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนและปรับปรุง 

ตามพัฒนาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com แล้ว

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1) บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการตระหนักในการกำาหนดทิศทางขององค์กร โดยกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 

และพจิารณากลยุทธ ์นโยบายการดำาเนินงาน แผนธรุกิจ และงบประมาณ ท้ังในดา้นการเงินและดา้นทีไ่ม่ใชก่ารเงิน รวมทัง้ส่ือสาร 

ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจและมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำาเนินงาน เพื่อ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

1.2) คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำาองค์กรมีหน้าท่ีบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง 

ติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อ 

สังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ตลอดจนสื่อสารนโยบายและ 

ทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำาไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

1.3) บริษัทฯ ได้ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการในเร่ืองหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้กรรมการซ่ึงถือเป็นผู้นำา 

องค์กร จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 4 ประการ อันได้แก่ 

	Duty of Care

มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการ ทำาโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยู่ 

ภายใต้สถานการณ์เดียวกันจะพึงกระทำา และทำาโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นจะไม่น่าเชื่อถือ

	Duty of Loyalty 

มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำานึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

	Duty of Obedience 

มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

รวมไปถึงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

	Duty of Disclosure 

เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลา 

ที่กำาหนด

นอกจากน้ี กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและ 

ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

1.4) นอกจากจะมีการจัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งได้ระบุกรอบการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 

รวมไปถึงมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังแล้ว บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและมอบอำานาจเป็น 

ลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำาเนินการแทน ภายใต้กรอบตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแลให้ฝ่าย 

จัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม่ำาเสมอ
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หลักปฏิบัติ 2: กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีกำาหนด 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำาไปปฏิบัต ิ

ได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

อย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 

ในระยะยาว

2.2) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา 

กลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน และสื่อสารให้พนักงาน 

ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผล 

กระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำานวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญในการดำาเนิน 

ธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

3.1) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีกำาหนด 

และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการท่ีมกีารระบุถึงคุณสมบัติกรรมการ จำานวนกรรมการ และสัดสว่นกรรมการอยา่งเหมาะสม 

รวมถึงเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าวและข้อมูลกรรมการตามความเหมาะสมในรายงานประจำาปีและเว็บไซต์บริษัทฯ

3.2) บริษัทฯ ไดร้ะบบุทบาทและหนา้ทีข่องประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการ 

เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัดและมีการถ่วงดุลอำานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นอกจากน้ี  

ยังกำาหนดใหค้ณะกรรมการสามารถพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่พจิารณาประเดน็เฉพาะเร่ือง กล่ันกรองข้อมลู 

และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าท่ี จำานวนการประชุม และรายงานผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

3.3) แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ  

โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ 

น่าไว้วางใจ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาประวัติและคุณสมบัติ ซ่ึงจะมีการ 

ทบทวนเปน็ประจำา และนำาเสนอช่ือบคุคลดงักล่าวจากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการต่อท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ใหเ้ปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ

3.4) คณะกรรมการได้จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงมีบทบาทและหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตรา 

ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและ 

หลักเกณฑก์ารกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพือ่เสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัต ิซ่ึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทน 

ได้แก่ ผลการดำาเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง 

กับอัตราผลตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ

3.5) บริษัทฯ ได้จัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการ ซ่ึงมีการระบุบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจน ท้ังในเร่ืองการปฏิบัติ 

ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) ของคณะกรรมการ และการกำาหนดให้กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งได้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการกำากับดูแล 

การดำาเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนข้อกำาหนดเกี่ยวกับการประชุมที่ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวน 

การประชุมคณะกรรมการในรอบปีนับต้ังแต่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง และขณะลงมติ ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  

2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ส่วนการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารนั้น บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบดูแลจัดการในเร่ืองมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

3.6) บริษัทฯ ได้กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการกำากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและ 

การดำาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ โดยกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบของบุคคลท่ีแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมี 

ความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน รวมท้ังการทำารายการ 

ต่าง ๆ ที่สำาคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการทำาสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิด 
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ความชัดเจนเกี่ยวกับอำานาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3.7) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยได้จัดให้มีการประเมิน 

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ นำาแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มาปรับใช้ โดยมีรูปแบบการประเมินท้ังแบบคณะและรายบุคคล ซ่ึงมีทั้งการประเมินตนเองและการประเมินแบบไขว้ 

และได้เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมินในรายงานประจำาปี นอกจากน้ี ผลการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ  

ได้แจ้งให้กรรมการทราบเพื่อนำาไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

3.8) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดข้ึนและ/หรือตามหลักสูตรที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ความเขา้ใจท่ีเป็นประโยชนแ์ละช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิติัหน้าท่ี รวมถงึเป็นไปตามหลกัการบรรษัทภบิาลทีด่ ีนอกจากนี ้ 

บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสาร 

และเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ  

บริษัทฯ จะนำาส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ซ่ึงการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละคนน้ัน  

บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) ด้วย และในกรณีที่มีกรรมการ 

เข้าดำารงตำาแหน่งใหม ่บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ปีฐมนิเทศสำาหรับกรรมการใหม่ ใหเ้ข้าใจถงึโครงสร้างบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธรุกจิ 

และอำานาจหน้าที่ รวมไปถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

3.9) บริษัทฯ ได้ระบุข้อกำาหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ กล่าวคือ มีการจัดประชุม 

คณะกรรมการอย่างน้อย 6 คร้ังต่อปี รวมถึงกำาหนดและแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนทราบต้ังแต่ 

การประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการ 

ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ควรให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม 

ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน ์

ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา 

โดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

มีหน้าท่ีพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

ให้มีความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจำาเป็นได้ รวมทั้งควรดูแลให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีในการ 

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุม 

คณะกรรมการ เอกสารสำาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ 

คณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1) แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหาร 

สูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำานวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา ซึ่งบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายใน 

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำาแหน่งน้ีได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ 

บริษัทฯ ในชว่งเวลาหน่ึง ๆ  และเพือ่จดัเตรียมบคุลากรภายในองค์กรใหป้ฏบิติัหนา้ท่ีแทนกรณีผูบ้ริหารสูงสุด และหรือผูบ้ริหาร 

ระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำารงตำาแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการ 

ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำาแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้

	ตำาแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำาแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

ผู้อำานวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน

	คณะกรรมการจะพิจารณากำาหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับท่ีต้องการของแต่ละ 

ตำาแหน่งงาน

	คณะกรรมการจะพิจารณากำาหนดผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละ 

ตำาแหน่งงาน

	คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับ 

ระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำาแผนการพัฒนารายบุคคล

	คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำานวยการ ทำาหน้าท่ีดูแลการอบรมและ 
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พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย

	คณะกรรมการอาจกำาหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมท้ังให้ 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์  

และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

	คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร 

ที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการ

	คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนสืบทอดตำาแหน่งต่อ 

คณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สว่นการดำารงตำาแหนง่กรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการนัน้ บรษิทัฯ ได้มกีารกำาหนดอยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการของบรษิทัฯ

 กล่าวคือ ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ได้ไม่เกิน 

3 บริษัท

4.2) บริษัทฯ ได้ระบุถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดย 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงหลักเกณฑ์และปัจจัยในการ 

ประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงภาพรวมขององค์กร ที่สร้างแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เพื่อให้ระดับการจ่ายค่าตอบแทน 

มีความเหมาะสม

4.3) บริษัทฯ กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและ 

ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการเพื่อให้กรรมการที่ได้รับการ 

แต่งตั้งเข้าใจถึงเรื่องดังกล่าว และนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4.4) บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง 

และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงิน 

เพื่อรองรับการเกษียณอายุ บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ นับตั้งแต่  

วันรับพนักงานเข้าทำางาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ  

ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน 

เข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ 

ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีและชีวิตประจำาวันได้ สำาหรับพนักงานสาขา 

บริษัทฯ จะจัดให้ทำาการฝึกอบรมท่ีสำานักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน  

แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำาที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1) บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กิจการ 

ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ลูกค้า สังคม และส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนมีการวางแผน ทบทวน และติดตามผลการดำาเนินงาน 

อย่างสม่ำาเสมอ

5.2) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฎิบัติตามกรอบกติกาที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด 

และกำากับดูแลให้การดำาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที ่

อาจเกิดขึน้แก่ผูท่ี้มส่ีวนไดเ้สีย และเปดิโอกาสใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ  มส่ีวนร่วมอย่างมปีระสิทธภิาพ จงึมแีนวทางปฏบัิตดิงัน้ี

	พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำาคัญเก่ียวกับการดูแลเร่ือง 

ความปลอดภัย สวสัดกิาร และสิทธปิระโยชนข์องพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังสนบัสนนุและใหค้วามสำาคัญ 

เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
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ทำางานให้มากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการทำางานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติท่ีดีต่อองค์กรหรือสถาบัน 

ที่อยู่ร่วมกัน

	ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำาคัญของข้อมูลของ 

ลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการดูแลทรัพย์สินของ 

ลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำานึงถึง 

ความเข้าใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ จึงโฆษณาสินค้าหรือบริการน้ันอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสุงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าและนำาข้อเสนอแนะดังกล่าว 

มาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น 

	คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าท่ีเหมาะสมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขทางการค้า 

และสัญญาที่ทำาร่วมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ถือเป็นการไม่สุจริตกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ 

จะพิจารณาคู่ค้าจากสถานะทางการเงินที่ม่ันคงและสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติต้องห้ามอันเกิดจากการทุจริต 

และคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้า 

หรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้ และให้บริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

มีการปรึกษาหารือกับคู่ค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนด้วย

	เจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งม่ันในการรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืน และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่าง 

เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถปุระสงค์ของการใช้เงิน การชำาระคนื การบริหารเงินทนุ และการดแูลหลักทรัพย์ค้ำาประกนั 

โดยรายงานฐานะและข้อมลูทางการเงนิของบริษทัฯ ดว้ยความถกูต้องและซ่ือสัตย์อย่างสม่ำาเสมอ และหากไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่หารือร่วมกันได้หรืออาจมีกรณีที่อาจเกิดการผิดนัดชำาระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ 

โดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนและดำารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำาเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ เก้ือกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็น 

การสร้างจิตสำานึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ 

ผู้ประสบภัย โดยการร่วมบริจาคเงินหรือส่ิงของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัด 

บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น

	สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สร้างจิตสำานึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานภายในสำานักงาน เช่น การประหยัดน้ำาและไฟ การใช้ 

อปุกรณ์สำานกังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอเิล็กทรอนกิส์ และใช้กระดาษ 

Reuse สำาหรับเอกสารที่ไม่สำาคัญ เป็นต้น

	คู่แข่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานท่ีมั่นคง สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้  

และไม่มีนโยบายที่จะทำาลายคู่แข่งแต่อย่างใด รวมทั้งได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต ้

กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ 

คู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจโดยตลอดมา
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	การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษทัฯ ใหค้วามสำาคัญ และมุ่งมัน่ในการดำาเนินธรุกจิ และการบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริต 

คอร์รัปช่ันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตั้งแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดง 

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

5.3) บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการตระหนักถึงความสำาคัญในการใช้และจัดสรรทรัพยากรในการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน

5.4) คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าท่ีและรับผิดชอบ 

กำาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และสอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ 

แนวโน้มของความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงจัดให้มีระบบการรักษา 

ความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมท้ังป้องกัน 

ไม่ให้มีการนำาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนดูแลการนำาเทคโนโลย ี

สารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1) บริษทัฯ ตระหนักและใหค้วามสำาคัญกบัระบบการกำากับดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการกำาหนดนโยบาย 

บริหารความเส่ียง เพือ่ประเมนิความเส่ียงในการประกอบธรุกจิท่ีมผีลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกิจในดา้นต่าง ๆ  อยา่งสม่ำาเสมอ 

พร้อมทั้งติดตาม และกำาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

และความเส่ียงต่าง ๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำาหนดโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน  

แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2) บริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบการกำากับดูแลของคณะกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาจัดต้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีจำานวนอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติและ 

หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในรายงานประจำาปี ทั้งน้ี บริษัทฯ  

ได้กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการ

6.3) บริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อหาผลประโยชน ์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

	กรรมการมีหน้าท่ีจะต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า 

ทอ่นทำาการซือ้ขายและรายงานการเปลีย่นแปลงการมส่ีวนไดเ้สียของตนใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการรับทราบดว้ย ส่วน 

พนักงานต้องรายงานการซื้อขายและถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนด 

	ห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ท่ียังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำาหนด หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ส่วนกรรมการห้ามซ้ือ 

หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ต้ังแต่วันท่ีได้รับเอกสารการประชุม 

คณะกรรมการเพือ่รับทราบงบการเงนิรายไตรมาสหรือรายเดอืน ท้ังน้ี หากจะซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ ควรรออย่างน้อย 

1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว 

	การห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หน่ึง กรณีท่ีบริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเก่ียวกับบริษัท 

ผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

	พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้า 
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หรือดแูลเงนิลงทนุของบริษัทฯ จะต้องไมส่่งคำาส่ังซือ้ขายดว้ยตนเอง เพือ่ป้องกนัการซ้ือขายหลักทรัพย์ดกัหนา้ลูกค้า 

(Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เก่ียวข้อง ส่วนพนักงานที่เก่ียวข้องกับกระบวน 

การจดัทำาบทวเิคราะหน์ัน้ จะตอ้งไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกระบวนการจดัทำาบทวิเคราะหจ์นถงึ 3 วนัทำาการหลังจาก 

บทวิเคราะห์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่แก่ลูกค้า

6.4) บริษัทฯ มีการจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนท่ีต้องให้ความสำาคัญและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต  

รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดท่ีส่อไปในทาง 

จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทำาให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้ง 

ให้พนักงาน พึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้น้ันกระทำาหรือละเว้น 

การกระทำาใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่ของตน

6.5) คณะกรรมการได้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งได้กำาหนดให้ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 

เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้น 

สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรงผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

	จัดส่งให้กับ ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)
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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 

ท้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และรับผิดชอบกำาหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส 

รวมทั้งดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1) บริษัทฯ ใหค้วามสำาคัญในการเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัทีเ่ก่ียวข้องกบับรษัิทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม่ใิช่ข้อมูลทางการเงิน  

รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำาเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ 

เปดิเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งและครบถ้วนตามระยะเวลาทีก่ำาหนดซึง่สอดคล้องและเปน็ไปตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต.  

และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 

	รายงานประจำาปี

	งบการเงิน และคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

	รายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบไปด้วย ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ 

ผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตของผู้สอบ 

บญัชีผา่นการส่ือสารในช่องทางอืน่ ๆ  (ถ้ามี) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ

	ข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.2) บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ 

คณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ รวมไปถึง ดูแลให้การทำารายการใด ๆ จะต้องไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดำาเนินกิจการ 

สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำาระหนี้

7.3) บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการดูแลและติดตามการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 

ขอ้กำาหนดเกีย่วกับการเปดิเผยขอ้มูล นอกจากนี ้ดแูลการกำาหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคำานึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

อย่างมีจริยธรรมและสมเหตุสมผล รวมถึงติดตามให้มีการรายงานสถานะอย่างสม่ำาเสมอ

7.4) บริษัทฯ มีการจัดทำาและเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ  
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ซ่ึงครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ัง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7.5) บริษัทฯ มีการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับ 

ข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม นโยบายในการจัดการ 

เกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มความชัดเจน

7.6) บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้

	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

	ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

	งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

	แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี

	โครงสร้างการถือหุ้น

	โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

	ข้อบังคับบริษัทฯ

	นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	กฎบัตรของคณะกรรมการ

	จรรยาบรรณธุรกิจ

	ข้อมูลติดต่อบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1) บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้ ในการจัดประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ ดังนี้

1) ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดให้เร่ืองที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำาเนินงานดังต่อไปน้ีถูกบรรจุเป็นวาระ 

การประชุมผู้ถือหุ้น และผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

	พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

	พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน

	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรและการจ่ายเงินปันผล

	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี

	กิจการอื่น ๆ

2) บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อเสนอเร่ืองท่ีจะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการได้

ล่วงหน้า โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม จะต้องเป็นไปตามที่กำาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ส่วนการเสนอวาระการประชุมน้ัน บริษัทฯ 

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

 - เร่ืองทีก่ำาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

ได้แก่

1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อ 2 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย 

ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)
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2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุ

อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติเรื่องดังกล่าว

3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำานาจที่บริษัทฯ จะดำาเนินการให้เกิดผลตามประสงค์

4) เป็นเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ12 เดือนท่ีผ่านมา และ 

เร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 12 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

ของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำาเสนอครั้งใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญจากข้อเท็จจริง 

ในขณะที่นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

 - เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกำากับดูแล

บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำากับดูแลกิจการที่ดีขอ

งบริษัทฯ

 - เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำาเนินการแล้ว

 - เร่ืองทีผู้่ถอืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถ้วน หรือไมถู่กต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได ้หรือไมป่ฏบัิตติามหลักเกณฑ ์

ที่บริษัทฯ กำาหนด 

 - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 

 - เรื่องที่เป็นอำานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

	ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯหลักทรัพย์  

ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) (“แบบเสนอวาระฯ”)” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำาหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท  

ที ่companysecretary@fnsyrus.com เพือ่ใหก้รรมการบริหารไดพ้จิารณากล่ันกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่กำาหนด ให้ถึงบริษัทฯ  

ภายในเวลาที่กำาหนด ตามที่อยู่ดังนี้

สำานักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และ 

ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน

	เร่ืองที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระ 

ที่กำาหนดโดยผู้ถือหุ้น

	เร่ืองทีไ่มผ่า่นความเหน็จากคณะกรรมการจะแจ้งเป็นเร่ืองเพือ่ทราบและชีแ้จงเหตผุลในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทัง้น้ี  

ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขณะที่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามดังกล่าวข้างต้น

	ผู้ ถือหุ้น ท่ี มี คุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาคัดเ ลือกเป็น 

กรรมการ (“แบบเสนอช่ือบุคคลฯ”)” พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีกำาหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ท่ี  

companysecretary@fnsyrus.com เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือ 

ชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่กำาหนด ให้ถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำาหนด ตามที่อยู่ดังนี้

สำานักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  
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ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือ 

หุ้นประจำาปี ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน

	บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 - มคุีณสมบัติถกูต้องและไมมี่ลกัษณะต้องหา้มตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 พระราชบัญญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

 - มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำาคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

 - ไม่ควรดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท

	บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมฯ ว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

3) บริษัทฯ ได้ระบุข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

	วัน เวลา และสถานที่ประชุม

	วาระการประชุม โดยแบ่งเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ และได้แยกเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ 

ค่าตอบแทนเป็นแต่ละวาระ

	วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

แต่ละวาระ

วาระการจ่ายเงินปันผล 

 - บริษัทฯ ได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายท้ังในปีที่เสนอและข้อมูลเปรียบเทียบ 

ย้อนหลัง

วาระการแต่งตั้งกรรมการ 

 - บริษัทฯ เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสิีทธใินการลงคะแนนเพือ่เลือกกรรมการเปน็รายบุคคล ซึง่ไดร้ะบุข้อมลูของกรรมการ  

ได้แก่ ช่ือ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำางาน จำานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทท่ัวไปที่ดำารงตำาแหน่ง  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ รวมไปถึง การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่ง

วาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 

 - บริษัทฯ ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในปีที่เสนอและปีก่อนหน้า

วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี 

 - บริษัทฯ ได้ระบุช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัดระยะเวลาและประสบการณ์ทำางาน ระยะเวลาท่ีเป็นผู้สอบบัญชี 

ให้กับบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีรวมไปถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าสอบ 

บัญชีและค่าบริการอื่น ทั้งปีที่เสนอและปีก่อนหน้า

	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข (แบบ ค บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ)

	ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

 ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องแสดงก่อน 

เข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

4) บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ 

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับ 

แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ 

เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลอีกทางหน่ึง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ท้ังน้ี ได้มีการจัดทำาทั้งฉบับ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน 

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำาถามมายังบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้กำาหนดและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการส่งคำาถาม 

ล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	ผู้ถือหุ้นเสนอคำาถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และ E-mail ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น

 - คำาถามและวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

	ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำาถาม

 - ทางโทรสารหมายเลข 0-2658-9110

	ช่วงเวลาที่เปิดรับคำาถาม

 - ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน 

ประชุมผู้ถือหุ้น

	เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำาถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตามลำาดับ

	การตอบคำาถามกรณีท่ีผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำาถาม 

ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ

กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

8.2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 

การประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3  

เดือน โดยได้แจ้งถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้มี 

การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำาเป็น

บริษัทฯ ได้กำาหนดวันและเวลา รวมไปถึงสถานท่ีประชุมที่คำานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังระบุถึงเอกสารหรือ 

หลักฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุมในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการจำากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น 

 อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งบริษัทฯ  

ไดอ้ำานวยความสะดวกแกผู้่ถือหุน้เพิม่เตมิ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และ 

เสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ทำาให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 

ในการออกเสียง โดยการมอบอำานาจให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

ก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ 

มอบฉันทะ นอกจากน้ี ยังไดแ้นะนำากรรมการและผู้บริหารทีเ่ขา้ร่วมประชุม รวมถงึไดเ้ปิดเผยถงึขอ้ปฏิบัตสิำาหรับการประชมุและ 

ลงคะแนนเสียงด้วย ส่วนการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะแจ้งก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ เนื่องจากอาจ 

มีวิธีการนับคะแนนเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม รวมไปถึงกฎหมายและ 

กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสตั้งคำาถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำาหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีท่ีน่ังสำาหรับตัวแทนผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษา 

กฎหมาย เพื่อสังเกตการณ์และตรวจสอบความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงด้วย ซ่ึงบริษัทฯ ได้ เ ปิดเผยถึง 

ผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีเมื่อแต่ละวาระสิ้นสุดลง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้วย

สำาหรับวาระการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระหรือวาระทีมี่หลายรายการน้ัน บริษัทฯ ได้ใหสิ้ทธผิูถื้อหุน้ 

ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือลงมติแยกในแต่ละรายการ

ท้ังน้ี เพื่อให้การประชุมมีความถูกต้อง แม่นยำา และโปร่งใสยิ่งข้ึนแล้ว บริษัทฯ จึงได้นำาระบบ Barcode มาใช้ 

อำานวยความสะดวกในท่ีประชุม เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียง 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลต่อที่ประชุม
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8.3) บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่มีการประชุม 

โดยได้ระบุรายละเอียดในแต่ละวาระ ประกอบไปด้วย ผลของมติ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง 

ในแต่ละประเภท (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) ซ่ึงแสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบจำานวนหุ้น และสัดส่วน 

ร้อยละ ส่วนการจัดทำารายงานการประชุมน้ัน บริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม สัดส่วน 

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียง และ

มติจากที่ประชุม รวมไปถึงรายช่ือและประเด็นคำาถามของผู้ถือหุ้นที่ได้มีการซักถามและการช้ีแจงของบริษัทฯ ในแต่ละวาระ 

อย่างถูกต้องและครบถ้วน และนำาส่งเอกสารดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น



151บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

จรรยาบรรณธุรกิจ

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญและมุ่งม่ันทีจ่ะดำาเนินธรุกิจและบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มคุีณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม  

ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อนำามาใช้ดำาเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ เ ข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Thaland’s Private Sector  

CollectiveAction Coalition Against Corruption:  

CAC) ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 

ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึง 

ผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร และประเทศชาติ 

อันเกิดจากการทุจริต และมีจิตสำานึกที่ดีในการร่วมกันต่อต้าน 

ภัย ร้ายดังกล่าวโดยพนักงานจะต้อง ไ ม่ เป็น ผู้ เสนอหรือ 

ผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์

อื่นๆ ในทุกรูปแบบท่ีส่อไปในทางท่ีจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่น 

กระทำ าห รือละ เ ว้นการกระทำ า ในทางมิชอบ ไ ม่ ว่าจะ เป็น 

ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้ 

เ ป็นช่องทางหรือเค ร่ืองมือในการกระทำาที่อาจก่อให้ เกิด 

การทุจ ริต ทั้ งนี้  ในปี  2558 บริษัทฯ มีผลการประเมิน 

ในเร่ืองการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต (Anti- 

Corruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ 

อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึง 

การนำาไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ 

กระบวนการท้ังหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบ 

บัญชีที่สำานักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็น 

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต  

หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ 

จากหน่วยงานภายนอกต่อการดำาเนินการตามนโยบายการตอ่ต้าน 

การทุจริต

นอกจากนี้ หากมีการพบเห็นหรือล่วงรู้ถึงการกระทำา 

ท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้อง 

ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และต้องแจ้งเบาะแสให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่ 

รับผิดชอบได้รับทราบผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมถึงให้ 

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 

ท่ีคำานึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำาหนด 

เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ ใน 

การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และกำาหนด 

ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับในการ 

หลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจทำาให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนมี 

ประสิทธิภาพลดลง หรืออาจทำาให้บริษัทฯ เสียหายหรือได้รับ 

ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์ 

เพื่อตนเองหรือผู้ ท่ี เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น 

ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัท 

คู่แข่ง ซึ่งหากเป็นการได้มาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือ 

ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำาธุรกิจนั้น หรือได้มาทางมรดก พนักงาน 

มีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับ 

ผิดชอบเข้าไปกำากับดูแลการทำารายการท่ีเกิดขึ้นให้มีความ 

โปร่งใสและชัดเจน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร 

ท่ี ยึดมั่น ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการดำาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมท้ัง 

ให้ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกความแตกต่างในด้านต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สีผิว 

การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีความแตกต่างกัน

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น

ใด เช่น การจดัเล้ียงหรือการรับการเล้ียง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายรับหรือรายจ่ายที่ 

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นเร่ืองที่สามารถ 

เกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตามการให้หรือการรับผลประโยชน์น้ัน 

ต้องกระทำาอย่างโปร่งใสในเพียงวิสัยอันควร หรือช่วงเทศกาล 

และประเพณีนิยมเท่าน้ัน พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องหรือ 

รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ท่ีผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินความ 

เหมาะสม ทั้งน้ีผลประโยชน์ดังกล่าว จะต้องมีมูลค่าท่ีไม่มาก 

จนเกินความเหมาะสม และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด 

หากมิใช่แล้ว พนักงานมีหน้าที่จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี

ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยส่งเสริม 

ให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินทาง 

ปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เส่ือมเสียสูญหาย หรือ 

ถูกนำาไปใช้ในทางมิชอบ ต้องใช้งานด้วยความรอบคอบและ 
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ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญา 

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือนำาเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค 

และเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูล 

ดงักล่าว โดยจะตอ้งไมน่ำาข้อมูลทีบ่ริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ  

ไปแสวงหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม  

รวมถึงบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้น 

จะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูล 

และความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้พนักงานควรละเว้นการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 

ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ 

สถานะการ เ งิน  รวมถึ ง ข้อมูลสำ า คัญอื่ นๆ  โดยควรรอ 

อย่างน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

แกส่าธารณชนแล้ว ท้ังนี ้พนักงานต้องแจง้ข้อมูลการมีบัญชีซ้ือขาย 

ณ วันที่เร่ิมเข้าทำางานกับบริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายกำากับดูแล 

การปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และหากมีการซื้อขาย  

กรรมการมีหน้าท่ีจะต้องแจ้งการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าท่อนทำาการซ้ือขาย 

และรายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนได้ เ สียของตนให้ที่  

ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย ส่วนพนักงานต้องรายงาน 

การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ

 กำาหนด กล่าวคือ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่ง 

สำาเนาการซ้ือขายทุกคร้ังต่อฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

วันที่ 15 ของเดือนถัดไปหากมีความเคล่ือนไหวการซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ หรือรายงานทุก 6 เดือน หากไม่มีความเคล่ือนไหว  

เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำาข้อมูล 

ภายในหรือข้อมูลท่ีมีสาระสำาคัญไปใช้ในทางมิชอบ อันจะส่งผล 

กระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบธรุกจิเป็นบริษทั 

หลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง จึงมี  

การกำ าหนดเพิ่ ม เ ติม ให้พนักงาน ท่ีปฏิ บัติ งานในหน่วย ท่ี  

ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจ 

ซ้ือขายแทนลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ 

ส่งคำาส่ังซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชี 

ตนเองและบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตาม 

สายงานรับทราบและอนุมั ติ ก่อนทุกครั้ง  ส่วนพนักงานท่ี  

เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดทำาบทวิเคราะห์น้ัน จะต้องไม่ซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกระบวนการจัดทำาบทวิเคราะห์ตามระยะเวลา 

ที่บริษัทฯ กำาหนด

การมีและการเผยแพร่นวัตกรรม

จากการท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ 

อำานวยความสะดวกต่อการดำา เนินชี วิตในชีวิตประจำาวัน 

มากข้ึน บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะนำาเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการดำาเนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ออนไลน์ (Finansia HERO) เพื่อเพิ่มความ 

สะดวกสบายให้ ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา 

บนโทรศัพท์ มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ รวมไปถึง 

การทำาธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ที่จะมีฟังก์ชันการใช้งาน 

ท่ีหลากหลายมากข้ึน เพื่อรองรับกับความต้องการของ 

นักลงทุนแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งาน 

ให้นักลงทุนสามารถเลือกหน้าจอการใช้งานท่ีเหมาะสมกับ 

ตนเองได้ หรือแม้กระท่ังสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซ้ือขาย 

ห ลักท รัพ ย์ ได้ ด้ วย ตัว เอง  และด้ วย เ ป็นน วัตกรรม ให ม่  

ท่ีพัฒนาขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและสัมมนาการ 

ใช้ระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับการลงทุนแก่นักลงทุนที่สนใจ 

ท้ังท่ีเป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า ขยายวงกว้างไปถึงนักศึกษา 

ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำาความรู้และวิธีการใช้งานไปใช้ลงทุน 

ในแบบฉบับที่ตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบน้ี 

จึงถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบโจทย์การ 

ลงทุนในทุกด้าน บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลและ 

ความสะดวกสบายของลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและ 

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาสของการลงทุน

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ง และ
การรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก ่

กิจการอย่างย่ังยืน จึงได้กำาหนดนโยบายการควบคุมและ 

ตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และการรายงานทางการเงิน  

ให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบ 

การควบคุมและตรวจสอบภายใน ท่ี มีปร ะ สิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง 

มกีารตดิตามและทบทวนระบบงานอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนใหฝ่้าย 

จดัการมีหน้าทีแ่ละรับผดิชอบดแูลใหก้ารจดัทำารายงานทางการเงิน 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา เป็นไปตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่เป็นท่ียอมรับ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้น  

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมท้ังให้ความสำาคัญในการ 

เปดิเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องใหไ้ดรั้บทราบอย่างเพยีงพอ ท้ังน้ีเพือ่ใหส้ามารถทำาหนา้ท่ีในการมส่ีวนร่วมหรือเปดิโอกาสใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  

มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ดำา เนินธุร กิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจ  

และประโยชน์ต่อ ผู้ ถือหุ้น ในระยะยาว รวมทั้ งดำา เ นินการ 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 

ในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้น 

คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้น้ันจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 

กรรมการ

พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกรายอย่าง 

เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการดูแล 

เร่ืองความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและให้ความสำาคัญ  

เ พ่ือ ให้พ นักงานทุกรายได้ เ ข้ า รับการอบรมและ สัมมนา  

เพือ่เพิม่ความรู้ความเขา้ใจและเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการทำางาน 

ให้มากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เน้นการทำางานร่วมกันเป็นทีม และ 

สร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

ลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำา คัญกับลูกค้า ทุกรายอย่าง 

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำาคัญของข้อมูล 

ของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผย 

ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลข้อมูลของลูกค้า 

มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์ 

และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำานึงถึงความเข้าใจของ 

ลูกค้าเปน็สำาคัญ จงึโฆษณาสินค้าหรือบริการนัน้อย่างตรงไปตรงมา 

และไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสุงสุด 

แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าและ 

นำาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและ 

บริการให้ดียิ่งขึ้น

คู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม 

และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ภายใต้เง่ือนไขทางการค้า 

และสัญญาท่ีทำาร่วมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือจ่าย 

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ถือเป็นการไม่สุจริตกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ  

จะพิจารณาคู่ค้าจากสถานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถ 

ตรวจสอบได ้ไมม่ปีระวัติต้องหา้มอนัเกิดจากการทจุริต ปฏบิตัติาม 

กฎหมายและคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  

สามารถผลิตและส่ งมอบสิน ค้าห รือบริการ ท่ี มี คุณภาพ  

ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้ และให้บริการหลังการขาย 

ทีน่า่พงึพอใจ ท้ังนี ้บริษัทฯ มีการปรึกษาหารอืกับคู่ค้าเพือ่ร่วมกัน 

พัฒนาธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนด้วย

เจ้าหนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืน 

และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้  

อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน  

การชำาระคืนการบริหารเงินทุน และการดูแลหลักทรัพย์ค้ำาประกัน  

โดยรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยความ 

ถกูต้องและซือ่สตัย์อยา่งสม่ำาเสมอ และหากไม่สามารถปฏบัิติตาม 

ข้อผูกพันที่หารือร่วมกันได้หรืออาจมีกรณีท่ีอาจเกิดการผิดนัด 

ชำาระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหา 

แนวทางในการแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนและดำารง 

เ งิ น ก อ ง ทุ น ส ภ า พ ค ล่ อ ง สุ ท ธิ  โ ด ย มี ก า ร ติ ด ต า ม ดู แ ล 

อย่างสม่ำาเสมอ เพือ่ใหมี้สภาพคล่องทีเ่พยีงพอในการดำาเนินธรุกิจ 

และเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมและชุมชน
บริษทัฯ ใหค้วามสนบัสนนุกจิกรรมตา่ง ๆ  เพือ่ช่วยเหลอื 

เกื้อกูลชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้าง 

จิตสำานึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

เช่น การแบ่งปนัช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและผู้ประสบภัย โดยการร่วม 

บริจาคเงินหรือส่ิงของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ  

ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือ 

นักลงทุนท่ัวไป หรือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ารับการ 

ฝึกงาน เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ สร้างจิตสำานึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษา 

ส่ิงแวดล้อม โดยรณรงค์ให้รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากร 

ท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประหยัดน้ำาและไฟ  

การใช้อปุกรณ์สำานกังานทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ลดปริมาณการ 

ใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ  

Reuse สำาหรับเอกสารที่ไม่เป็นความลับ เป็นตน้

คู่แข่ง
บริษัทฯ มุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บน 

พืน้ฐานท่ีมัน่คง สามารถเทียบเคียงกบัคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได ้ 

และไ ม่มีนโยบายท่ีจะทำาลายคู่แข่งแต่อย่างใด รวมทั้ ง ได้  

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้ 

กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า  

ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี

ฉ้อฉล และยึดถือความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจโดยตลอดมา
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การกำากับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ

	การประชุมของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ

 แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล จำานวนการเข้าร่วมประชุม / จำานวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง)

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 7/9

2. นายวราห์ สุจริตกุล 7/9

3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 9/9

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 7/9

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 9/9

6. นายหยาง หลิว 5/9

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 6/9

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 9/9

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 9/9

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ:

• กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล จำานวนการเข้าร่วมประชุม / จำานวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง)

1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 6/8

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 8/8

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 8/8

โดยมี นางปาริชาต ขันทสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัท ไทยจัดขึ้ นและ /ห รือตามหลักสูตรที่ สำ า นักงาน ก.ล.ต.กำ าหนด เพื่ อ เพิ่ มพูนความ รู้ความเ ข้า ใจ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ี เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ ไดด้ำาเนนิการสมคัรเปน็สมาชกิสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ใหก้รรมการทุกทา่น เพือ่ประโยชน์ในการรับรู้ 

ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะนำาส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้ 
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ชื่อ-นามสกุล DCP DAP ACP CSP FND SFE HRP CGI AACP BMD

1. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ - 2551 - - - - - 2559 - -

2. นายวราห์  สุจริตกุล 2545 - 2551 - - - 2559 - -

3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ - 2547 - - - - - 2558 - -

4. นายสมภพ   กีระสุนทรพงษ์ - 2547 - - - - - 2558 - -

5. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ 2551 2548 - - - - - 2558 - -

6. นายหยาง หลิว - - - - - - - - - -

7. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ - 2547 2548 - 2548 - - 2558 2558 -

8. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 2551 - 2552 - - 2554 2556 2558 - -

9. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์ 2549 - 2553 - - - - 2557 2558 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 คร้ังที่ 9/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของตน รวมทั้ง 

พฒันาการทำางานใหม้ปีระสิทธผิลมากขึน้ แบบประเมินทีบ่ริษัทฯ นำามาใช้น้ี ไดพ้ฒันามาจากแบบประเมนิของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง 

เน้ือหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยสำานักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ 

เป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินและจัดทำาผลคะแนนเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ

 ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยหัวข้อประเมิน 

ประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมของคณะกรรมการ (4) การทำาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเอง 

ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น ๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไป

ด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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3) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยหัวข้อประเมิน 

ประกอบไปดว้ย (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของคณะกรรมการตรวอจสอบ และ (4) เร่ืองอื่น ๆ เช่น การพัฒนาตนเองของ 

กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

4) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการตรวจสอบท่านอ่ืน ๆ  โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้าง 

และคุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

5) แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย 

(1) ความเป็นผู้นำา (2) การกำาหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน  

(5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร  

(8) การสืบทอดตำาแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ (10) คุณลักษณะส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ให้ความเห็น 

หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกด้วย

ทั้งนี้ การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น

1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2  =  เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี

4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

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

 - คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.00

 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีีเยี่ยม
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล

ปี 2562 ปี 2561

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จกรรมการ โบนัส

และอื่น ๆ
เบี้ยประชุม

บำาเหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 350,000 - 500,000 -

2. นายวราห์ สุจริตกุล 210,000 - 330,000 -

3. นายช่วงชัย นะวงศ์  - - - -

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ - - - -

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 160,000 - - -

6. นายหยาง หลิว 100,000 - 120,000 -

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 320,000 1,000,000 680,000 1,000,000

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 340,000 500,000 460,000 500,000

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 340,000 500,000 500,000 500,000

รวม 1,820,000 2,000,000 2,590,000 2,000,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล

ปี 2562 ปี 2561

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จกรรมการ โบนัส

และอื่น ๆ
เบี้ยประชุม

บำาเหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ

1. นายวราห์ สุจริตกุล 360,000 - - -

2. นายช่วงชัย นะวงศ์  - - - -

3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ - - - -

4. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 160,000 - - -

รวม 520,000 - - -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล

ปี 2562 ปี 2561

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จกรรมการ โบนัส

และอื่น ๆ
เบี้ยประชุม

บำาเหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 400,000 - - -

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - - - -

3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - -

4. ผู้บริหารสุงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 ส่วนงานเทคนิค

- - - -

รวม 400,000 - - -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
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	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเครดิต
หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล

ปี 2562 ปี 2561

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จกรรมการ โบนัส

และอื่น ๆ
เบี้ยประชุม

บำาเหน็จกรรมการ 
โบนัสและอื่น ๆ

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ - - - -

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 80,000 - - -

3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - - - -

4. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - - - -

5. หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง - - - -

6. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ - - - -

รวม 80,000 - - -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน
หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล

ปี 2562 ปี 2561

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จกรรมการ โบนัส

และอื่น ๆ
เบี้ยประชุม

บำาเหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ - - - -

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 80,000 - - -

3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - - - -

4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - - - -

5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - - - -

รวม 80,000 - - -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ให้กับผู้บริหารรวมทั้งส้ินเป็นเงิน

 177,204,807 บาท

	ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*

3) คณะกรรมการบริหารเครดิต*

4) คณะกรรมการจัดการ 

5) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  

6) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน 

7) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

8) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10) คณะกรรมการบริหารการลงทุน

11) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล
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*หมาย เหตุ  :  ประชุมคณะกรรมการบ ริษัทฯ  ค ร้ังที่  8 /2562  วัน ท่ี  12  พฤศจิกายน 2562 ได้พิ จารณาปรับ โครงส ร้างคณะกรรมการ 

จั ดการ  โดยยก เ ลิกคณะกรรมการจัดการความ เ ส่ียงและการลงทุ น  แล ะคณะกรรมการบ ริหาร เครดิต  แล ะจั ดตั้ งคณะกรรมการบ ริหาร 

ความเสี่ยงและคณะกรรมการการลงทุนแทน

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทย่อย
หน่วย: บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน 

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ชื่อ-นามสกุล

ปี 2562 ปี 2561

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จกรรมการ โบนัส

และอื่น ๆ
เบี้ยประชุม

บำาเหน็จกรรมการ โบนัส
และอื่น ๆ

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ - - - -

2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 30,000 - - -

3. นางชุติมา วรมนตรี - - - -

รวม 30,000 - - -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

	ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่าย 

สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำานวน 5,383,837บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำาประกันภัยความเสี่ยงที่เกิด

ความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2562 เป็นเงินจำานวน 543,780 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fees) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำานักงาน อีวาย 

จำากัด เป็นจำานวนเงินดังนี้

หน่วย: บาท

2562 2561 เปลี่ยนแปลง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 1,800,000 1,560,000 +240,000

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 400,000 400,000 -

รวม 2,200,000 1,960,000 +240,000

2) ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-
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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการกระทำาหรือการสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งจะมีการดำาเนินงานและกระบวนการตรวจสอบ  

โดยการรวบรวมและกล่ันกรองข้อมูลที่ได้รับ หากมีมูลความจริง จะมีนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ  

พร้อมท้ังจัดค้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณากำาหนดบทลงโทษต่อไป รวมท้ังยังมีการกำาหนดมาตรการ 

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลหรือเบาะแส 

ที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ

แนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ยังไม่ได้นำามาปรับใช้

	คณะกรรมการควรกำากับดแูลใหก้ารจดัทำากลยทุธแ์ละแผนงานประจำาปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการ โดย 

คำานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะน้ัน ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรับได้ และควรสนับสนุนให้มีการจัดทำาหรือ 

ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำาปี 

ได้คำานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

คำาอธบิาย: บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาเพือ่นำาแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ในการกำาหนด 

เป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป้าหมายของบริษัทฯ มีความยั่งยืน

	ในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่าง ๆ ที ่

อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 

ของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทำาให้เข้าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

คำาอธิบาย: บริษัทฯ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังขาดความชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำาแนวทางการพัฒนาอย่าง 

ย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ในการกำาหนดเป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มี 

ความชัดเจนยิ่งขึ้น

	ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

คำาอธบิาย: แมว่้าประธานกรรมการจะไมใ่ช่กรรมการอสิระ แตค่ณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วมีความเหน็วา่ การทำาหน้าท่ีของประธาน 

กรรมการมคีวามเหมาะสมแล้ว เนือ่งจากการใหค้วามเหน็และการกำาหนดวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษทัฯ เปน็การกำาหนดร่วมกัน 

ของคณะกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระหรือปราศจากการแทรกแซง และในขณะเดียวกัน ประธานกรรมการยังให้การสนับสนุน 

การดำาเนินธรุกจิเปน็อย่างดมีาโดยตลอด นอกจากน้ี คุณสมบตัขิองประธานกรรมการยงัเปน็ไปตามหลักเกณฑข์องสำานกังาน ก.ล.ต.  

และตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกด้วย

	ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญไ่มไ่ดแ้ยกจากกนัอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ ่

เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว 

เดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำางาน หรือได้มอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา

1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ

2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คำาอธบิาย: องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่ก่ึงหนึง่นัน้ คณะกรรมการไดพ้จิารณาถึงความ 

เป็นอสิระของกรรมการแล้วมคีวามเหน็วา่ การปฏบัิตหิน้าท่ีและการใหค้วามเหน็ของกรรมการนัน้มคีวามเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการแล้ว  

และถึงแม้สัดส่วนกรรมการอิสระจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ยังคงเป็นไปตาม 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัดที่ต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท้ังหมด บริษัทฯ จึงยังคง 

โครงสร้างดังกล่าวไว้เช่นเดิม นอกจากน้ี การดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระน้ัน บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ระยะเวลาในการดำารง 

ตำาแหน่งกรรมการท่ีเหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งนานกว่าน้ัน  

คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล 

และผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
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	คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ

คำาอธิบาย: แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหา 

กรรมการ โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัต ิ

เหมาะสมและน่าไว้วางใจ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาประวัติและคุณสมบัติ  

ซ่ึงจะมีการทบทวนเป็นประจำา และนำาเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวจากมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่ง 

ตั้งกรรมการ

	คณะกรรมการควรจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ  

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทน

คำาอธิบาย: คณะกรรมการได้จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว มีความ 

เห็นว่า ประธานกรรมการซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำาสุงสุดขององค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสม 

ที่จะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	คณะกรรมการอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการอย่างน้อย ทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี

คำาอธิบาย: คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่ดี และควรจัดให้มีเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อม

	เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม

คำาอธิบาย: บริษัทฯ มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ก่อนวันประชุม เน่ืองมาจากอาจมีการใช้ข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ จึงเป็นเหตุอาจทำาให้เกิดความล่าช้าข้ึน 

ได้ ขณะที่ระยะเวลา 5 วันทำาการที่หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของสำานักงาน ก.ล.ต. ได้กำาหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาและ 

มีความเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่มีความแตกต่างจากข้อปฏิบัติเดิมของบริษัทฯ จึงยังคงข้อปฏิบัตินี้ไว้เช่นเดิม

	คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นเพื่ออภิปราย 

ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึง 

ผลการประชุมด้วย

คำาอธิบาย: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณานำาแนวปฏิบัตินี้มาใช้ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการดำาเนินงานยิ่งขึ้น

	คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกำาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ 

ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ 

ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำาอธิบาย: นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มความชัดเจน

	คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำาการถัดไปผ่านระบบข่าวของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำาอธบิาย: บริษทัฯ มกีารแจง้มติท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ไดมี้การแจง้ผ่านเวบ็ไซต์ 

ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำาเนินการ
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กิจกรรมตอบแทนสังคม

ห่มไออุ่น มอบทุนการศึกษา 2562
โดย Finansia

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน)

ได้เล็งเห็นความสำาคัญของเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล

จึงได้รวบรวมเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสมทบทุนการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พร้อมมอบผ้าห่มสู้ลมหนาว ณ อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี 

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฎิบัติหน้าท่ีในการสอบทานข้อมูลต่าง  ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 

พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ตลอดจนให้การแนะนำาในเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและ

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ 

เพือ่ทบทวนและประเมนิผลเกีย่วกบันโยบายและหลกัการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชีและการเงนิ การควบคุมภายใน และ

แผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดท้บทวนและรับรองขอ้มูลรายงานทางการเงินสำาหรับทุกๆ ส้ินไตรมาสของปี 

รวมถึงทำาการประเมินผลและนำาเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำาให้มั่นใจว่า ข้อบกพร่อง 

ด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทำารายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีประเมินข้อบกพร่องในกฎระเบียบข้อบังคับท้ังภายในและ 

ภายนอกของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกนำาเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทฯ ยังทำาหน้าท่ีเป็นผู้อำานวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในการปรับปรุงการกำากบัดแูลกิจการท่ีด ีและการปฏบัิติตามของบริษัทฯ ผา่นทางกระบวนการตรวจสอบภายในการติดตามผลภาย

หลังจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมทั้งการให้คำาแนะนำาในการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานในบริษัทฯ และยังทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ

ฝา่ยทรัพยากรบคุคลเพือ่สนับสนุนใหเ้กดิการปฏบิตัติามข้อกำาหนดและหลักการประพฤตปิฏบิติัของบริษัทฯ และยังช่วยส่งเสริมการกำากับดแูล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ ในภาพรวม

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจำาปี ทำาการประเมินและให้คำาแนะนำากับคณะกรรมการบริษัทฯ

2) พิจารณาการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และนำาเสนอต่อ  

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

3) พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาผลของการตรวจสอบภายใน และการ 

แก้ไขปรับปรุง

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) รายงานทางการเงินในปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

2) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3) ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

5) รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ี เกิด ข้ึนในปี 2562 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป เพื่อประโยชน์  

สูงสุดของบริษัทฯ

6) ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงิน 

ของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมท้ังพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการดำาเนินการ 

แก้ไขปรับปรุงของบริษัทฯ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล จำานวนการเข้าร่วมประชุม / จำานวนการประชุมทั้งหมดทั้งปี (ครั้ง)

1. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 6/8

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 8/8

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 8/8

  

7) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งต้ังบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ 

ประจำาปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563

พลตำารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับระบบการกำากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการกำาหนดนโยบาย 

บรหิารความเส่ียง เพือ่ประเมินความเส่ียงในการประกอบธรุกจิท่ีมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกิจในดา้นต่างๆ อยา่งสม่ำาเสมอ พร้อมท้ังติดตาม 

และกำาหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเส่ียงต่างๆ 

ตามหลักการการควบคุมภายในท่ีดี โดยได้จัดให้มีการกำาหนดโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อให้มี 

การตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่  

พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภาย 

ในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดย 

กำาหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถ 

ทำาหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการ 

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการ 

ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง โ ด ย 

พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบ 

ที่ เกิดขึ้นท้ังหมดเป็นรายปีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้พิจารณาในภาพรวมอีกคร้ังหน่ึงว่ามีระบบการควบคุมใดบ้างที่

บริษัทฯ ต้องให้สำาคัญเป็นพิเศษรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอน 

และระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเ ร่ืองการแบ่งแยก 

อำานาจหน้า ท่ี  อำานาจในการส่ังการที่ ชัดเจน และติดตาม 

ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบ 

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง 

และทันเหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความผิดพลาดต่อ 

บริษัทฯ และขัดต่อกฏหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่  

12 กมุภาพนัธ ์2562 คณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทา่น ไดป้ระเมนิ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงโดยการ 

ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ท้ังน้ี การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดแ้บง่เปน็ 5 สว่น คือ (1) การควบคุม 

ภายในองค์กร (2) การประเมินความเส่ียง (3) การควบคุม 

การปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล

 และ (5) ระบบการติดตามนอกจากน้ียังได้มีการประเมิน 

ในเร่ืองการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ การติดตามควบคุม 

การดำาเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือ 

บริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบ 

หรือโดยไม่มีอำานาจหรือไมแ่ละมีข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคุม 

ภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบ 

การควบคุมภายในท้ัง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุม 

ภายในเกี่ยวกับการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงในหัวข้ออื่น 

คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

แล้วเช่นกัน  

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำากับ 
ดูแลการปฎิบัติงาน

นางปาริชาต ขันทสีมา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ

ควบคุมดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากประสบการณ์

การทำางานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย บุคคลที่ดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงาน

กำากับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำานาจ

อนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการพิจารณา   
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โครงสร้างการถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด 170,269,978 29.29

2. Morgan Stanley & CO. International PLC 67,383,222 11.59

3. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 58,140,302 10.00*

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด** 49,278,473 8.48

5.
KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) 

LTD. FOR DVP CLIENT.
44,511,760 7.66

6. นางสุพร  วัธนเวคิน 15,671,944 2.70

7. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65

8. นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,300,021 1.26

9. นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 6,700,000 1.15

10. นายจำาเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95

อื่นๆ 141,235,526 24.28

รวม 581,403,025 100

หมายเหตุ: 

  * ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด 58,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.99999991

** ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: 

NVDR) ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลัก 

ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นลำาดับที่ 1 ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนใน 

ประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำากัด (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 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิท่ีเหลือหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำารองต่างๆ  

ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน ความจำาเป็น และความ

เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานขาดทุนเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 29,420,366 บาท  แต่เนื่อง

จากบริษัทฯ ยังคงมีกำาไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำาเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมท่ียังไม่ได้ 

จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อ 

ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำาหนดให้ม ี

การจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ:

(1) อตัราการจา่ยเงินปนัผลคำานวณจากจำานวนเงินปนัผลจ่ายหารดว้ยกำาไรสุทธขิองบริษัทฯ หลังหกัเงินสำารองตาม 

กฎหมายจำานวนร้อยละ 5 ตามเกณฑ์เงินสด

(2) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนคำานวณจากจำานวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยจำานวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี และหารด้วย

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี

ราคาหุ้น

1.59

เงินปันผลต่อหุ้น

0.06

กำาไรต่อหุ้น

(0.24)
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ข้อมูลทั่วไป

(ก) ข้อมูลบริษัทฯ

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Finansia Syrus Securities Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FSS

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000079

สมาชิก : สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24

สมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เว็บไซต์ : https://www.fnsyrus.com

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว : 930,244,840 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท จำานวน 581,403,025 หุ้น)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 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

ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน : 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

สำานักงานสาขา : 27 แห่ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1) สำานักงานสาขาอัลม่าลิงค์

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) สำานักงานสาขาอัมรินทร์ 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

 

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
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7) สาขาเคี่ยนหงวน 

 ชั้น 18  อาคารเคี่ยนหงวน 2  

 เลขที่ 140/1  ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ี

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

10) สาขารัตนาธิเบศร์

เลขที่ 576  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำาบลบางกระสอ  

อำาเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ 0-2831-8300  

โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117

11)  สาขาสมุทรสาคร 

  เลขที่ 813/30  ถนนนรสิงห์  ตำาบลมหาชัย  

  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

  โทรศัพท์ 034-428-045  โทรสาร 034-428-044

12)  สาขารังสิต

  ชั้น 2 , 2.5 , 3  เลขที่ 1/832  หมู่ที่ 17  

  ตำาบลคูคต  อำาเภอลำาลูกกา  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

ต่างจังหวัด

1) สาขาขอนแก่น 1

  ชั้น 2  เลขที่ 311/16  ถนนกลางเมือง  

  ตำาบลในเมือง  อำาเภอเมืองขอนแก่น 

  จังหวัดขอนแก่น  40000

  โทรศัพท์ 043-224-504  โทรสาร 043-224-506

2) สาขาขอนแก่น 3

  เลขที่ 311/1  ถนนกลางเมือง  

  ตำาบลในเมือง  อำาเภอเมืองขอนแก่น 

  จังหวัดขอนแก่น  40000

  โทรศัพท์ 043-058-925  โทรสาร 043-058-927

3) สาขาหาดใหญ่

  ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน  เลขที่ 106  ถ.ประชาธิปัตย ์

  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 

  ตำาบลช้างคลาน อำาเภอเมืองเชียงใหม่  

  จังหวัดเชียงใหม่  50100 

  โทรศัพท์ 053-204-711   

  โทรสาร 053-235-880, 053-272-369 

5) สาขาเชียงใหม่ 2

  เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถนนช้างคลาน 

  ตำาบลช้างคลาน  อำาเภอเมืองเชียงใหม ่

  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  ตำาบลแม่เหียะ  

  อำาเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50100

  โทรศัพท์ 053-805-388  โทรสาร 053-805-390

7) สาขาสุราษฎร์ธานี

  เลขที่ 173/83-84   หมู่ที่ 1  ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่  

  ตำาบลมะขามเตี้ย  อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 

  โทรศัพท์ 077-222-595  โทรสาร 077-222-596

8) สาขาแม่สาย

  เลขที่ 119  หมู่ที่ 10  

  ตำาบลแม่สาย  อำาเภอแม่สาย  

  จังหวัดเชียงราย 57130

  โทรศัพท์ 053-640-599  โทรสาร 053-733-819



รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)170

 9) สาขาสำานักงานออนไลน์ ภูเก็ต 

  เลขที่ 22/18  ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง  

  ตำาบลตลาดใหญ่  อำาเภอเมืองภูเก็ต   

  จังหวัดภูเก็ต  83000

  โทรศัพท์ 076-210-499  โทรสาร 076-210-498

10) สาขาตรัง 

  เลขที่ 59/28  ถนนห้วยยอด  

  ตำาบลทับเที่ยง  อำาเภอเมืองตรัง  

  จังหวัดตรัง  92000

  โทรศัพท์ 075-211-219  โทรสาร 075-212-400

11) สาขาปัตตานี 
  เลขที่ 300/69-70  หมู่ที่ 4  

  ตำาบลรูสะมิแล  อำาเภอเมืองปัตตาน ี

  จังหวัดปัตตานี  94000

  โทรศัพท์ 073-350-140-4  โทรสาร 073-350-014

12) สาขาเชียงราย

  เลขที่  353/15  หมู่ที่ 4  ตำาบลริมกก  

  อำาเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57100

  โทรศัพท์ 053-750-120  โทรสาร 053-750-127

13) สาขาอุดรธานี

  เลขที่ 197/29 , 213/3  ถนนอุดรดุษฎ ี

  ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธาน ี

  จังหวัดอุดรธานี  41000

  โทรศัพท์ 042-245-589  โทรสาร 042-324-146

14) สาขานครราชสีมา 

  เลขที่ 198/1 ตรอกสมอราย ตำาบลในเมือง 

  อำาเภอเมืองนครราชสีมา 30000

  โทรศัพท์ 044-288-700  

  โทรสาร 044-288-700 ต่อ 109

(ข) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : FSS International Investment Advisory Securities Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

ที่ตั้ง : 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์  0-2611-3550   โทรสาร 0-2611-3551

ร้อยละของการถือหุ้น : 96.25

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว : 8 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท

จำานวนหุ้นสามัญ : 80,000 หุ้น

ชื่อบริษัท : SBI Royal Securities Plc.

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักทรัพย์ (จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา)

ที่ตั้ง : Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit,

Khan 7makara, Phnom Penh

ร้อยละของการถือหุ้น : 20.01

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว : 15.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ US$25

จำานวนหุ้นสามัญ : 63,960,000 หุ้น
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 (ค) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9999

ผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ

นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777  โทรสาร  0-2264-0789-90








