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ยกระดบัการลงทนุซื้อขายหลักทรัพยผ์่านระบบออนไลน์ 
ด้วยการน าเทคโนโลยทีี่อจัฉรยิะมาเปิดประสบการณ์ใหแ้กน่ักลงทนุไทย 

 

“Finansia HERO ,เปน็การรว่มมอืกบั Kiwoom Securities ซึง่เปน็บรษิทัหลกัทรพัยอ์อนไลนอ์นัดบั 1 
ของเกาหล ีเพื่อน าเสนอแพลตฟอรม์การลงทนุทีอ่จัฉรยิะสรา้งก าไรใหแ้กคุ่ณ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทรดหุ้นอย่างมั่นใจกับ 

ระบบเทรดหุน้ชั้นน า ครบทกุความตอ้งการนกัลงทนุ 

โดย บมจ.หลกัทรัพย ์ฟนิันเซยี ไซรสั ได้พฒันาระบบเทรดหุน้
รว่มกบับรษิทัหลกัทรัพยอ์อนไลนอ์ันดบัหนึง่จากเกาหล ีเพือ่ตอบ
โจทยแ์ละปัญหาของนกัลงทนุ ชว่ยหาหุน้งา่ยไดท้ันใจ พรอ้มสง่
ค าสัง่เรว็เหนอืใครโดยไมต่อ้งเฝา้หนา้จอ เหมาะกบันกัลงทนุที่
ตอ้งการผูช้ว่ย ติดตามและชว่ยท าก าไรในทกุสถานการณ์ 

จบทกุปญัหากวนใจนกัลงทุน! 

 

วนันีเ้ทรดหุน้อะไรดี? 

HERO Real-time Pick บอกหุ้นเทรดไวได้ทันใจ พร้อมจุดซื้อ จุดท าก าไร และขายตดัขาดทุนอัตโนมัติ แบบ Real-time 
 

ไดหุ้น้มา แตย่งัไมต่รงใจ ท าอยา่งไรดี? 
 

ซือ้หุน้แลว้กลวัขาดทนุ! 

ไมเ่กง่กราฟ! แตอ่ยากรูจ้ดุซือ้/ขาย 

อยากท าก าไร! แตไ่มม่เีวลาเฝา้หนา้จอ 

เตอืนใหร้ะวงั! ไมเ่ทรดตามอารมณต์ลาด 
 

สแกนหุ้นเด่นในแบบตนเอง ได้ตรงตามความต้องการ แบบ Real-time ด้วย DIY Conditional Search 
 

เพิ่มความมั่นใจในการซื้อขาย ด้วยการทดสอบความแม่นย าของเครื่องมือย้อนหลังโดยการใช้ Backtest 

รู้ต้นทนุคนส่วนใหญ่ เพื่อดูแนวรับ/ตา้น สรา้งกรอบการซื้อขาย ด้วย Volume by Price 

ซื้อได้ถูกลง ขายได้แพงข้ึน ท าก าไรได้มากกว่าเดิม ด้วย Auto Order 

ดูการอ่อนก าลังของหุ้น (ขาข้ึน และขาลง) ด้วย HERO Sequential 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

https://www.finansiahero.com/appendix-n-2
https://www.finansiahero.com/appendix-n-2
http://www.finansiahero.com/appendix-b-1/
https://www.finansiahero.com/appendix-cc/
https://www.finansiahero.com/appendix-n-2-2/
https://www.finansiahero.com/appendix-n-2-2-2/
http://www.finansiahero.com/appendix-b-1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 
 

005 ก้าวของฟินันเซีย ไซรัส  035 รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
006 สารจากประธานกรรมการ  041 งบการเงนิ 
008 คณะกรรมการบริษัท  121 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
009 เหตุการณ์ส าคัญปี 2563   และผลการด าเนินงาน 
011 จุดเด่นทางการเงิน  128 รายการระหว่างกันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
012 สถานะทางการเงนิ  132 โครงสร้างการจัดการ 
013 ฐานธุรกิจของเรา  166 การก ากับดูแลกิจการ 
014 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  181 จรรยาบรรณธุรกิจ 
015 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  196 กิจกรรมตอบแทนสังคม 
017 ธุรกิจวาณิชธนกิจ  197 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
021 ธุรกิจอื่น  199 การควบคุมภายใน 
025 ปัจจัยความเสี่ยง   และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
034 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  200 โครงสร้างการถือหุ้น 

 ต่อรายงานทางการเงิน  201 นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 
   202 ข้อมูลทั่วไป 
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ก้าวของฟนินัเซยี ไซรสั 

 

วิสัยทัศน์ 

“ สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน ” 

 
พันธกิจ 

ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบคุคล และให้ค าแนะน าการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า 
พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรและใส่ใจการให้บริการ 

โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ด ี
รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือมอบบริการที่เป็นเลิศ 

 
ค่านิยมองค์กร 
 
 
 
 
 

H-Honesty 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
E-Engagement 
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
R-Responsibility 
รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อื่น ทั้งในเรื่องค าพูดและการกระท า 
O-Originality 
มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ 
 
 

 H 
Honesty  R 

Responsibility  O 
Originality  E 

Engagement 
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สารจากประธานกรรมการ 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

ในปี 2563 มีความท้าทายใหม่ๆ จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ Novel Corona Virus ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและต่อตลาดทุน เศรษฐกิจไทยลดลง 6.6% ขณะที่ SET Index ดิ่งลงเป็นระยะๆ รวมทั้งเกิดเซอร์กิต
เบรกเกอร์ถึงสองครั้ง ทั้งหมดนี้สร้างความผันผวนที่ผิดปกติ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ แต่ยังส่งผล
ให้สภาพคล่องพุ่งสูงขึ้นตามอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ผลของการ Lockdown ทั่วประเทศที่กระทบต่อชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงด้านการลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นและเพิ่มกิจกรรมการซื้อขายออนไลน์ ปี 2563 จึงเป็นปีที่
ยุทธศาสตร์ของบริษัทที่เน้นการซื้อขายออนไลน์ได้สัมฤทธิผลจาก Finansia HERO ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์
ของบริษัทฯ ควบคู่กับแพลตฟอร์มเปิดบัญชีออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น Call center ที่มีประสิทธิภาพ และ
แคมเปญการตลาดเชิงรุก สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้เป็นจ านวนที่สูงเป็นประวัติการณ์ 

- ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 22,000 ราย 

- สัดส่วนลูกค้าท่ี Active ถึง 40% ของบัญชีลูกค้าท้ังหมด 

- ปริมาณการซื้อขายออนไลน์มากถึง 70% ของปริมาณการซื้อขายท้ังหมด 
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- ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวม 6% เป็นอันดับ 3 ในอุตสาหกรรม 

การเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายบุคคลของบริษัทฯ ในระหว่างปีหมายถึงส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นในส่วนนักลงทุน
รายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นมีการเติบโตที่สูงสุดในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในปี 2563 ฝ่าย E-Business Technology 
ของบริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ Finansia HERO เวอร์ชันใหม่ซึ่งรวมฟังก์ชั่นสแกนหุ้นแบบเรียลไทม์เข้ากับ
แพลตฟอร์มการซื้อขายอัจฉริยะที่สามารถส่งค าสั่งซื้อขายอัตโนมัติหลายรูปแบบ ท าให้เป็นเครื่องมือการซื้อขายท่ีทันสมัย
ที่สุดในอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงสามารถพลิกผลประกอบการทางการเงินกลับมามีก าไร 81.9 ล้านบาท หลังจากขาดทุน
ติดต่อกัน 2 ปี เนื่องจากในปีก่อน ๆ การด าเนินธุรกิจถูกจ ากัดด้วยต้นทุนการพัฒนาด้าน IT ที่หนักหน่วงท่ามกลาง
สภาวะตลาดที่ย ่าแย่ อย่างไรก็ตาม รายได้จากค่านายหน้าของบริษัทฯ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 1,315 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 
43% จากปีก่อน รายได้จากดอกเบี้ยและก าไรจากการซื้อขายเป็นส่วนเล็กน้อย เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ ในการ
จ ากัดการปล่อยสินเช่ือและจ ากัดความเสี่ยงจากการลงทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.14 เท่า 
ซึ่งอยู่ในระดับที่ต ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ธุรกิจด้านวาณิชธนกิจสร้างรายได้ 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อน โดยมีการ
จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้น IPO 3 ตัวหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจนักลงทุน
สถาบันและ Wealth Management อย่างต่อเนื่อง 

ในด้านการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทฯ ได้ปรับลดจ านวนพนักงานขายจาก 464 คนเป็น 433 คน และ                      
ลดจ านวนสาขาจาก 28 สาขาเป็น 25 สาขาในระหว่างปี และบริษัทฯ ยังปรับนโยบายเพื่อให้พนักงาน Front office กว่า 
80% สามารถท างานนอกสถานที่ได้ ซึ่งได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก และบริษัทฯ หวังว่าจะคงนโยบายนี้ไว้ต่อในอนาคต 

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านส าหรับความอดทน และการ
สนับสนุนตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ผ่านมา ซึ่งท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถอยู่
ในจุดที ่แข็งแกร่งขึ ้นด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและทีมงาน E-Business ที ่เหนือกว่าคู ่แข่งและขีดความ
ความสามารถในการคว้าโอกาสในการเติบโตต่อไปในอนาคต 

 

 
นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

 
 

 
 
 

ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบรษิทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์  
ประธานกรรมการ 

(6) นางสาวกาญจนา วงศร์ตันกลุธน 
กรรมการ 

  
(2) นายวราห ์สจุรติกลุ 

รองประธานกรรมการ 
(7) พลต ารวจเอก วสิน ุปราสาททองโอสถ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  

(3) นายชว่งชยั นะวงศ ์
ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร 

(8) นายไพบลูย ์ศริิภาณเุสถยีร 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

  
(4) นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ 

กรรมการผูอ้ านวยการ 
(9) นายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ์ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  

(5) นางพรพริง้ สขุสนัตสิวุรรณ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 

 

 
 

  

 

      
         (6)                      (4)              (3)                    (2)    (1)            (5)                   (7)             (8)              (9)  
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  เหตุการณส์ าคญัป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 มกราคม 

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เซ็นจรูี่ อาร ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ด้านการลงทุน และ GSA Investment Management 
(“GSA”) จัดงาน “Prestige Asset Gala Night” เพื่อ
เลี้ยงขอบคุณลกูค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุน
ด้วยดี พร้อมน าเสนอกองทุน “GSA Coral” จากประเทศ
อังกฤษ ซึง่ก าลงัเป็นกองทุนที่นักลงทุนให้ความสนใจใน
ขณะนี ้ เนื่องจากกองทุนมีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต ่า 
และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนเฉลีย่ 8-10 % ต่อป ี
โดย บริษัทฯ เป็นผูจ้ าหน่ายอย่างเปน็ทางการเพียงผู้เดียว 
ณ ห้องเกษร คริสตัล บ็อกซ์ อาคารเกษรวิลเลจ กรุงเทพฯ 

2 กุมภาพันธ์ 

บริษัทฯ เปิดตัวโปรเจคใหม่ภายใต้ชื ่อ “HERO IDOL”  
จะสไตล์ ไหนก็เทรดหุ ้นได้ก ับ  HERO IDOL ของคุณ 
เปิดตัว 4 ไอดอลที ่มีสไตล์การลงทุนที ่ต่างกัน ผ่าน
แอพพล ิ เคช ั ่ น  “FINANSIA HERO”  ก ับก ิจกรรม                        
“4 HERO IDOL 4 สไตล ์การ เทรด” เพ ื ่ อตอกย  ้ า
เป้าหมายที่ชัดเจนสู่การเป็นแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะด้วย
ระบบ เทรดหุ้นออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และรวมสูตร
เทคนิคการเลือกหุ ้นจากกูรูนักเทรดชื ่อดังมากมาย                   
รวมไว ้ ในแอพพลิเคชั ่นเด ียว ณ หอประช ุมศ ุกรีย ์                          
แก้วเจร ิญ ชั ้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ 

 

13 มกราคม 

บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 
2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนระดับ                    
แนวหน้าของไทยกว่า 60 บริษัท ส าหรับนักลงทุนสถาบัน
ภายในประเทศ โดยไดร้ับเกียรตจิาก Mr.Khawar Ahmad 
Khan ด ารงต าแหน่ง Director, Operations, Carmine 
Energy Pte Ltd, Malaysia ร่วมเสวนาในหัวข้อ “LNG’s 
Evolution in Thai Industrialization” ณ โรงแรม               
เดอะรจีีส กรุงเทพฯ 
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เหตุการณส์ าคญัป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 เมษายน             

ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 มีมตีด้วยเสียง
ข้างมากอนุมัตกิารไมจ่ัดสรรผลการด าเนินงานปี 2562 
เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ 
มีผลการด าเนินงานขาดทุนเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
140,832,838 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มทีุนจดทะเบียนช าระ
แล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตาม
กฏหมายจ านวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
8.45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ซึง่ยัง              
ไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ 
และการงดจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 

31 ธนัวาคม 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว จ านวน 
930,244,840 บาท  แบ ่ ง เ ป ็ นห ุ ้ นสาม ัญจ  า น วน 
581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท 

 

13 มีนาคม 

บริษัทฯ ยกระดับสัมมนาการลงทุนรับศักราชใหม่ 2020 
สู ่ช ่องทาง Online อย่างเต ็มร ูปแบบผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ตั ้งหลัก จัดพอร์ต แก้ชงปี
ชวด” โดยนักลงทุนหรือผู้ที ่สนใจเข้ารับชมต่างได้รับ
แนวคิด รวมถึงหลักการณ์ในการวิเคราะห์ภาพแนวโน้ม
เศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2020 วิเคราะห์เชิง
เจาะล ึกในระด ับเศรษฐก ิจโลกและภายในประ เทศ 
ท่ามกลางภาวะความเสี ่ยงต่างๆ อาทิ COVID-19,                   
ภัยแล้ง และปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผล
ต่อการลงทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับ
การบริการส าหรับลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยรูปแบบ
ใหม่ทางออนไลน์ที่สามารถต่อยอดจากการสัมมนาใน
รูปแบบปกติ โดยสามารถพูดคุยกับวิทยากรระดับแนว
หน้าของประเทศได้โดยตรงในช่วง Q&A โดยที่ไม่ต้อง
เดินทาง และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสุขภาพ
ของน ั กลงท ุ น  ผ ่ า นช ่ อ งทาง  Facebook (Live) 
เพจ Finansia Syrus Securities  
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จดุเดน่ทางการเงิน 

 

  2563 2562 2561 

     
งบก าไรขาดทนุ     
รายได้รวม  (ล้านบาท)  1,747 1,295 1,469 
ค่าใช้จา่ยรวม  (ล้านบาท)  1,643 1,465 1,487 
ก าไรสุทธ ิ  (ล้านบาท)  82  (138)   (24)  

     
งบแสดงฐานะทางการเงนิ     
สินทรัพยร์วม  (ล้านบาท)  5,947 4,277 4,754 
หนี้สินรวม  (ล้านบาท)  3,516 1,928 2,223 
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม  (ล้านบาท)  2,431 2,349 2,531 

     
ขอ้มลูเกีย่วกบัหุ้นสามญั     
จ านวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและช าระแล้ว  (ล้านหุ้น)  581 581 581 
มูลค่าที่ตราไว้  (บาท)  1.60 1.60 1.60 
มูลค่าตามบญัชตี่อหุ้น  (บาท)  4.18 4.04 4.35 
ก าไรสุทธติ่อหุ้น  (บาท)  0.14  (0.24)   (0.04)  
อัตราการจ่ายเงินปันผล   (ร้อยละ)  42.86 N. A. (2)  41.28 (1)  
เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท)  0.06 0.06 0.06 
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี  (บาท)  1.82 1.59 1.84 

     
อตัราสว่นทางการเงนิ     
อัตราก าไรสุทธ ิ  (ร้อยละ)  4.70  (10.66)   (1.62)  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม  (ร้อยละ)  1.61  (3.06)   (0.44)  
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ  (ร้อยละ)  3.43  (5.66)   (0.92)  
อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของเจา้ของ  (เท่า)  1.45 0.82 0.88 
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิ  (ร้อยละ)  41.31 61.84 79.90 

 

หมายเหตุ: (1) บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จ านวน 34.9 ล้านบาท จากผลประกอบการในปี 2560 ที่มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ จ านวน 88.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินส ารองตามกฎหมายจ านวนร้อยละ 5 

 (2) บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 35,789,842 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผล
การด าเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
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สถานะทางการเงิน 
หน่วย: ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน  (256)  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน  (54)  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 430 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ  120  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 102 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 222 

 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์   รายได้รวม 1,747  สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102  ค่าใช้จ่ายรวม 1,643  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
2,559  ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ 
 104  
(22) 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

3,759 

สินทรัพย์อื่น 1,616  ก าไรส าหรับปี  82   สินทรัพย์อื่น 1,966 
รวมสนิทรัพย ์ 4,277  ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น (1)   1   รวมสนิทรัพย ์ 5,947 
หนี้สิน   ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  83   หนี้สิน  
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
941     เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
1,928 

หนี้สินอื่น 987     หนี้สินอื่น 1,587 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุน ส่วนเกินทุน และอื่น ๆ  1,623     ทุน ส่วนเกินทุน และอื่น ๆ  1,627 
ก าไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)  725     ก าไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)  804 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1     ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้ือหุน้ 4,277     รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้ือหุน้ 5,947 

 
 

ก าไรสะสม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 725 
ส ารองตามกฎหมาย (4) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  83  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 804 

หมายเหตุ:  (1) ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นไม่รวมยอดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย  
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ฐานธรุกจิของเรา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

จังหวัด  

สาขา 

ผู้แนะน าการลงทุน 

14 

25 

433 
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ 

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า 
พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการให้ครบวงจร โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์

 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนพุนัธ์ 

 

ธุรกิจวาณชิธนกจิ 

 

ธุรกิจบริหารสินทรพัย์ลงทุนลูกค้า 

ธุรกิจลงทุน 

 

ธุรกิจบริหารสินทรพัย์ลงทุนลูกค้า 

ธุรกิจลงทุน 

 

ธุรกิจลงทุน 

 

ธุรกิจซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ 

ธุรกิจลงทุน 

 

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์

 

ธุรกิจตราสารหนี ้

ธุรกิจลงทุน 

 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2563 015 

 

ธรุกจินายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์ 
สรุปภาพรวมตลาด 

ดัชนี SET ปิดสิ้นปี 2563 ที่ 1,449.35 จุด ลดลง 
130.49 จุด หรือลดลงร้อยละ 8.26 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2562 
ที่ 1,579.84 จุด ขณะที่ดัชนี mai ปิดสิ้นปี 2563 ที่ 336.29 
จุด เพิ่มขึ้น 26.65 จุดหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61 จากดัชนีปิด
สิ้นปี 2562 ที่ 309.64 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รวมของตลาด SET และ mai ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 16.34 
ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 

การปร ับลดของ SET Index ส ่งผลให ้อ ัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.32 จากร้อย
ละ 3.14 ในป ีก ่อนหน ้า เช ่นเด ียวก ับตลาด mai ท ี ่ ให้
ผลตอบแทนจากเงินปันผลร้อยละ 2.56 ลดลงจากปี 2562 ที่
อยู่ร้อยละ 2.91 โดยที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2563 
(รวมตลาด SET และ mai) เท่ากับ 68,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28.98 จากปี 2562 ที ่มีมูลค่าเฉลี ่ยต่อวัน 53,192 
ล้านบาท 

 
  

มหาอุทกภัย นโยบายกระตุ้น
การบริโภค
ภายในประเทศ 

สถานการณ์
การเมือง

ภายในประเทศ 

สถานการณ์
การเมือง

ภายในประเทศ 

ระเบิดแยก 
ราชประสงค์ 

Brexit การเลือกตั้งใน
สหรัฐอเมริกา 

สงครามการค้า สงคราการค้า โรคระบาดโควิด-19 
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1,025 
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1,498 
1,288 
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1,564 1,580 1,449 
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สถิตขิองตลาดหลกัทรพัย์
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านล้านบาท) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (จุด)

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

19,468
28,901

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

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย ์(%)
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ในปี 2563 นักลงทุนภายในประเทศมีสัดส่วนมูลค่า

การซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและมีสัดส่วนที่มากกว่านัก
ลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยมีสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 44 ของมูลค่าการซื้อขายรวม เป็นผลกระทบมาจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นตัวกระตุ้นท าให้สัดส่วน
นักลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล 4 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า สัดส่วนนัก

ลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทาง
กับสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ ขณะที่สัดส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนัก
ลงทุนสถาบันค่อนข้างจะคงที่ 

 

 

 ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
จ านวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 2.2 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20.88 จากสิ้นปี 2562 

 

 
 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าการซื้อขาย 18.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.84 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่ง
การตลาด ร้อยละ 6.06 และบริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน 3 อันดับแรก โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน 
รวมถึงมีรายได้และก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของบริษทัอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ งทางบริษัทเชื่อว่าการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องนี้จะส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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มูลค่าการซือ้ขายของนกัลงทนุแตล่ะกลุ่ม (%) 

นักลงทุนสถาบัน บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนภายในประเทศ

1.24 1.51 1.67 1.82 2.20

2559 2560 2561 2562 2563

จ านวนนกัลงทนุทีเ่ปดิบญัช ี (ล้านราย) 

645,450 852,096
1,266,752 1,065,999 1,117,453 1,286,863 1,094,558 991,434

1,380,499
1,806,231

5.17%
6.19% 5.88%

5.24% 5.72% 5.61%
5.00%

4.00%

6.15% 6.06%
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ผลการด าเนนิงานของบรษิัท
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) ส่วนแบ่งการตลาด (%)
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ธรุกจิวาณชิธนกิจ 
 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ ทีมงานด้านวาณิชธน
กิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั ้งมีความรู ้ ในด้าน
ตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกจิการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์
อีกด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา
ด้านอื่น ๆ อีก เช่น การควบรวมกิจการและการเข้าครอบง า
กิจการ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการหรือบริษัท การประเมินมูลค่ากิจการ และการ
เข้าท ารายการประเภทต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของส านักงาน ก. ล. ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ เช่น การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน เป็นต้น 

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในรอบปี
ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแก่ บริษัท                    
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จ ากัด (มหาชน)  

ส าหรับการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้
ให้บริการการเป็นผู้จัดการการจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ทั ้งตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ ่งในปี 
2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ านวน 15 หลักทรัพย์ 
โดยบริษ ัทฯ ท าหน้าที ่ เป ็นผู ้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญจ านวน 2 บริษัท และเป็นผู้
จ ัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ ้นสามัญจ านวน                  
13 บริษัท ทั ้งนี ้ รายละเอียดผลงานการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2563                       
มีดังนี้ 

 
 
 

ผู้จัดการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยหุน้สามญั
ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  

 บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ 
 บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 

ผู้จัดจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหุน้สามัญทีเ่สนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  

 บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)  
 บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป 
 บมจ. ไมโครลิสซิ่ง 
 บมจ. ศิรกร 
 บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ 
 บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี 
 บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
 บมจ. ดีเฮ้าส์พัฒนา 
 บมจ. ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
 บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 
 บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล 
 บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง 
 บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง 

 
บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน และการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุน
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่ง
ด้วย 
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ผลงานการเปน็ผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกันการ
จ าหนา่ยหุน้สามญัทีเ่สนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป

เป็นครัง้แรก (IPO) 
จ านวนหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าร่วม
จ านวนหลักทรัพย์ทั้งหมด
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีผลต่อความสนใจของบริษัท
ต่างๆ ในการน าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ามาท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   

ส าหรับปี 2561 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ก่อตั ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นไปถึงจุดสูงสุดที ่  1,838.96 จุด ณ วันที ่          
24 มกราคม 2561 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก ราคาน ้ามันที่
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นจากการควบคุมก าลังการผลิตของกลุ ่ม 
OPEC และแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรฐัฯ 
ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตจากการส่งออก
และการท่องเที ่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม-
มิถุนายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง 
จากแรงกดดันทั ้งปัจจ ัยภายในประเทศและต ่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศจีน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น 
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการ
ปรับตัวลงของราคาน ้ามัน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับ
ค่าเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 
ท าให้เกิดแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลกระทบท าให้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงมาปิดที่ 1,595.58 จุด ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน ในไตรมาส 3 ของปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการเลือกตั้งที่
เริ ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื ่อยๆ และราคาน ้ามันที ่ปรับตัว
สูงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ระงับการ
น าเข้าน ้ามันดิบจากอิหร่าน ในขณะที่ในไตรมาส 4 ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวลงจากราคาน ้ามันที ่ปรับลดลง
ค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ -จีน เช่น การตั้งก าแพงภาษีน าเข้า
สินค้า ซึ่งน าไปสู่ความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
ประกอบกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ 
วันท ี ่  28 ธันวาคม 2561 ปิดตลาดที ่  1,563.88 จ ุด โดย
ปรับตัวลดลงจาก 1,753.71 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560  
โดยตลอดทั้งปี นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิสูงถึงจ านวน 
184,264.25 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมียอดขาย
สุทธิจ านวน 287,458.82 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทที่เสนอขาย 
IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวน 7 
บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจ านวน 21,258.40 ล้านบาท 
และมีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  จ านวน 11 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการ
ระดมทุนจ านวน 5,223.02 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2562 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งปัจจัยบวกภายในประเทศ 
ได้แก่ สถานการณ์การเมืองไทยที่เริ ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
และจากปัจจัยบวกต่างประเทศ เช่น ราคาน ้ามันดิบฟื้นตัว การ
ส่งสัญญาณการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
กลางสหร ัฐฯ ท  าให ้  ณ ส ิ ้น เด ือนเมษายน ด ัชน ีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ปิดที ่ 1,674 จุด อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลดลงในเดือนพฤษภาคมลงมาท าจุด
ต ่าสุดที่ 1,602 จุด ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จากการที่
บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานต ่ากว่าที่คาด 
นอกจากนี ้ ยังมีแรงกดดันจากสถานการณ์สงครามทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีการประกาศปรับขึ้นภาษี
จากระดับ 10% เป็น 25% ท าให้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปิดที่ 1,620.22 จุด หลังจากนั้นดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แรงกดดันตลาดทั้งปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะการที่ผล
การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนลดลงค่อนข้างมาก และ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลดลง รวมไปถึงปัจจัยภายนอก เช่น 
การทวีความรุนแรงของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีนหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตอบโต้กับด้วยการปรับขึ้นภาษี
น าเข ้า อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีภาวะ
เศรษฐกิจต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการขยายเส้นตาย
ของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ท าให้
โอกาสท ี ่จะ เก ิดการถอนตัวอย ่างไม ่ม ีข ้อตกลงลดลง 
นอกจากนี้ ประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความ
คืบหน้าที่ดีขึ้นจากการที่ทั้งสองประเทศใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลง
ทางการค้าในเฟสแรก ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังคง
ชะลอตัว ส่งผลให้ก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนลดลง 
โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารที่ฉุดให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปรับตัวลดลง โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปิดตลาดที่ 
1,579.84 จุด ในปี 2562 นักลงทุนสถาบันมียอดซื ้อสุทธิ
จ านวน 52,006.73 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมี
ยอดขายสุทธิจ านวน 45,244.85 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่
เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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จ านวน 11 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 68,712.57 ล้าน
บาท และมีบริษัทที่ เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จ านวน 17 บริษัท คิดเป็นมูลค่า
การระดมทุนจ านวน 4,981.30 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2563 ในช่วงต้นปี ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดอาเซียนส่วนใหญ่ที ่มี
ปัจจัยกดดันมาจากการที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาด 
ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อจากโรคระบาด COVID-
19 ทั้งในประเทศและทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ลงมาปิดต ่าสุดที่ 1,024.46 จุด อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส
2 ของปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มควบคุมได้ในหลายประเทศ 
ผนวกกับนโยบายช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เช่น มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต ่า (Soft 
Loan) ให ้แก ่ธ ุรก ิจ SMEs วงเง ิน 5 แสนล้านบาท และ
มาตรการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ (BSF) ด้วยวงเงิน 4 แสนล้านบาท รวมถึง
โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”  ภายใต้วงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการใช้จ่ายอันเป็นปัจจัยบวกต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนในช่วงไตรมาส 2 ของปี ส่งผล
ให้ ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัว
สูงขึ้น โดยปิดที่ 1,339.03 จุด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ในช่วง        

ไตรมาส 3 ของปี 2563 ด ัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมี
แนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื ่อง เป็นผลมาจากหลาย
ป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลกระทบต ่อความเช ื ่อม ั ่นของน ักลงท ุน 
ประกอบด้วย นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนของสหรัฐฯ 
ระหว่างรอการเลือกตั ้งประธานาธิบดี ปัญหาการเมือง
ภายในประเทศจากการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเรียกร้อง
การแก้ ไขรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะความกังวลต่อการ
กลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นระลอกที่ 2 จน
น ามาสู่การ Lockdown ในหลายประเทศ ส่งผลให้ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงมาที่จุดต ่าสุดที่ 1,194.95 จุด ณ สิ้น
เดือนตุลาคม ในขณะที่ช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยปัจจัยบวกจากปริมาณเงิน
จ านวนมากที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจจากนโยบาย
ช่วยเหลือของภาครัฐฯ และความคืบหน้าของวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ที่คาดว่าจะได้เห็นการผลิตในช่วงปลายปี 2563 
ถึงต้นปีหน้า ท าให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ปิดตลาดที่ 1,449.35 จุด โดยตลอดทั้งปี 2563 
นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิจ านวน 33,455.77 ล้านบาท 
ในขณะท ี ่ น ั กลงท ุนต ่ างชาต ิม ี ยอดขายส ุทธ ิจ  านวน 
264,385.79 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจด
ทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวน 14 บริษัท คิดเป็น
มูลค่าการระดมทุน 127,014.62 ล้านบาท และมีบริษัทที่เสนอ
ขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
จ านวน 12 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจ านวน 3,779.26 
ล้านบาท 

ตารางแสดงรายละเอยีดของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

 ป ี2561 ป ี2562 ป2ี563 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  (SET)    

ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ฯ  ณ สิ้นงวด (จุด) 1,563.88 1,579.84 1,449.35 

จ านวนบริษัทที่เขา้จดทะเบียนใหม ่ 8 13 15 

- จากการ IPO 7 11 14 

- จากการควบรวมบริษัท 1 2 1 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนทีถู่กเพิกถอน 3 8 9 

จ านวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด mai เข้า
ตลาด SET 

2 6 6 

จ านวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด SET เข้า
ตลาด mai 

- - - 
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 ป ี2561 ป ี2562 ป2ี563 

จ านวนบริษัทจดทะเบียน 545 556 568 

มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) * 21,258.40 68,712.57 127,014.62 

มูลค่าหลักทรพัย์รวมตามราคาตลาด (ล้าน
บาท) 

15,978,251.87 16,747,455.83 16,107,632.55 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)    

ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ  ณ สิ้นงวด 
(จุด) 

356.44 309.64 336.29 

จ านวนบริษัทที่เขา้จดทะเบียนใหม่  11 17 12 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนทีถู่กเพิกถอน - 1 - 

จ านวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด mai เข้า
ตลาด SET 

2 6 6 

จ านวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด SET เข้า
ตลาด mai 

- - - 

จ านวนบริษัทจดทะเบียน 159 169 175 

มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) * 5,223.02 4,981.30 3,779.26 

มูลค่าหลักทรพัย์รวมตามราคาตลาด (ล้าน
บาท) 

240,816.96 215,155.97 235,030.40 

หมายเหตุ: *มูลค่าการระดมทุนค านวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอ
ขายตามโครงการ ESOP 

ที่มา :  www.setsmart.com 

เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และสามารถเพิ่มรายได้จากการประกอบ
ธุรกิจหลัก บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้หันมาเน้นธุรกิจ
วาณิชธนกิจจนท าให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยมีบริษัทที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ก.ล.ต. ในการให้บรกิารที่
ปรึกษาทางการเงินจ านวน 75 บริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563) และมีบริษัทหลักทรัพย์ที ่ ได้ร ับอนุญาตในการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์จ านวน 42 บริษัท (ณ วันที่ 3 มกราคม 
2564) โดยเป ็นการแข ่งข ันในด้านคุณภาพของทีมงาน 
ประสบการณ์และความเชี ่ยวชาญของการให้บริการและ
ค าปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ ่มในการน าเสนอ
รูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการ
ของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

 

ขอ้ไดเ้ปรยีบและกลยทุธก์ารแขง่ขนั 

 ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม 
และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธรุกิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและกลยุทธ์
ในการแข่งขันดังนี้ 

1.  การพัฒนาบริการด้านวาณิชธนกิจ  

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสนอบริการด้านการเงินที่เหมาะสม
และมีคุณภาพส าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการสร้าง
ผลงานให้เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการ
เงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนให้กับ
ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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ธรุกจิอืน่
 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก. ล. ต. เมื่อ

วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิก
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท ส านัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด (Thailand Clearing House 
“TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้
เปิดบริการรับเข้าเป็นคู ่สัญญาของ Single Stock Future 
ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคลอ่งของ 
Single Stock Future โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถ
รองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ ้น และเป็นการเพิ่มช่องทาง
รายได้ให้แก่บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุน
ก าลังให้ความสนใจ ท าให้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขาย
ของตลาด TFEX เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock 
Future 

แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านการตลาดของ
ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจาก
กลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้า
กลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง ส าหรับ
ลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุน
ในหลักทร ัพย์และส ัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเป ็นอย่างดี 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู ้กับลูกค้าและ
ผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ได ้

ธุรกิจลงทุน 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื ่อบัญชี

บริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบดูแลธุรกจิการลงทุนของบริษัทฯ โดยมี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 
หร ือลงท ุนในก ิจการนอกตลาดหล ักทร ัพย ์ฯ ภายใต้

กฎระ เบ ียบท ี ่ทางการก  าหนดอย ่าง เคร ่งคร ัด  และมี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้าทั้งในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษ ัทฯ จะเป็นผู ้พิจารณาจัดสรรวงเงิน 
ก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการ
ลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการก ากับดูแลตามประกาศที่
เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน
จากก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ย
รับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
การลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
กลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้น
และระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จ ากัดจ านวนผลขาดทุนที่
อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของ
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
บร ิ ษ ั ทฯ  ไ ด ้ ออก แล ะ เ สนอขาย  Derivative 

Warrants (DW) ครั ้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ใน
ลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Direct Listing) ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย 
DW ทั้งหมดจ านวน 166 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนัก
ลงทุนเป็นอย่างดี ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระยะยาวในระดับ “BBB+(tha)” 
มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Positive หรือ “แนวโน้มอันดับ
เครดิตเป็นบวก” ในขณะเดียวกัน เครดิตในประเทศระยะสั้น
ระดับ “F2(tha)” จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 

DW เป็นผลิตภัณฑ์ที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ นัก
ลงทุนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และให้ความสนใจกันมากขึ้น ใน
การพัฒนาธุรกิจ DW ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ 
จึงได้ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นอย่าง
มาก เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน และ
รับรู้ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW โดย
บริษัทฯ ได้จัดสรรให้มีช่องทางการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับDW 
หลายช่องทาง เช่นเว็บไซต์(http://www.dwarrant24.com)  
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Line Official Account (Line ID:@dw24) และFacebook 
(https://www.facebook.com/Dwarrant24) และเพื่อเป็น
การช่วยในการตัดสินใจ บริษัทฯ ยังได้จัดท าบทวิเคราะห์ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้แก่นักลงทุนอีกด้วย 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า 
บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตให้เริ ่มประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private 
Fund) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ท าให้บริษัทฯ 
สามารถให้บริการในลักษณะการรับบริหารจัดการสินทรัพย์ 
(“Portfolio Management”) โดยทีมงานผู้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ภายใต้กรอบที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดใน
การลงทุน ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งทางทีมงาน
กองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนที ่ครอบคลุมหลาย
ประเภทสินทรัพย์ อาทิเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน
ทางเลือกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใน
ทุกระดับความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานสถานะการ
ลงทุนของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสรรหาโอกาสในการ
ลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการซื้อขายกองทุนรวม
ที่อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุด
เดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถท ารายการซื้อ ขาย 
และสับเปลี ่ยนกองทุนรวมได้ท ุกประเภท จากทุกบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ. ) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทน
ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และ
การน าเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียว 
ซึ่งท าให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายส าหรับลูกค้า 

บริษัทฯ มีบริการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 2 
ประเภท คือ 

 บัญชีประเภท Omnibus 
เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถท ารายการซื้อ ขาย 
สับเปลี ่ยนกองทุนรวมของทุก บลจ. ที ่เป็น
ตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเพียงบัญชี
เดียว โดยท ารายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
หร ือลงนามในแบบฟอร์มการท ารายการ 
นอกจากนี้ ยังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุน
คงเหลือประจ  าเด ือนจากทุก บลจ . ไว ้ ใน
รายงานฉบับเดียว จึงสะดวกในการตรวจสอบ
สถานะและบริหารจัดการเงินลงทุน 
 

 
 บัญชีประเภท Selling Agent 
เป็นบริการส าหรับลูกค้าที ่ต้องการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวม
เพ ื ่อการ เล ี ้ ยงช ีพ  (RMF)  และ กองท ุน
อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ที ่เสนอ
ขายครั้งแรกครั้งเดียว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการ Trading Plus ซึ่ง
เป็นบริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนส าหรับลูกค้าที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ โดยการน าเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เขา้
ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการซื้อ
หลักทร ัพย์ จะท  าการขายกองทุนเพ ื ่อมาช  าระค่าซ ื ้อ
หลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งกองทุนที่บริษัทฯ เลือกมี
ระดับความเสี่ยงต ่าและมีโอกาสได้รับผลตอบที่ดีกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จ านวน 19 แห่ง โดย
บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะเพิ่มจ านวน บลจ. ในการเป็นตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื ่อง อันจะตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ย ืม
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้
ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะ
ยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถด าเนินการตาม
ความประสงค์ การท าธุรกรรมนี ้ส ่งเสริมให้น ั กลงทุนมี
ทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน 
และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่ม
ผลตอบแทนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตรา
สารอนุพันธ์ ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น  
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการ
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้
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บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของ
ธุรกรรมมีดังนี้ 

 บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
ท าการขายชอร์ต โดยบริษัทฯ ให้ขายชอร์ตได้
ส าหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 , ETF 
และ หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของ SSF ซึ่ง
บร ิษ ัทฯ ม ีหล ักทร ัพย์ เพ ียงพอต่อความ
ต้องการยืมของลูกค้า ท าให ้ล ูกค้าไม่เสีย
โอกาสในการลงทุนและสามารถบริหารความ
เส ี ่ยงของพอร ์ตการลงท ุนได ้ ท ั ้ งน ี ้  การ
ขายชอร์ตสามารถท าได้ทั ้งบัญชีเงินสดและ
บัญชีเครดิตบาลานซ์ 

 สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่น ามา
ให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม 

 ว ันท ี ่  20 กรกฎาคม 2558 บร ิษ ัทฯ เป ิด
ให้บริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้า
สามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืม
และคืนหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง 
Internet ได้ 

 วันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดให้บริการ
โปรแกรม HERO โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ 
SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้
ด ้วยตนเองผ่านเคร ื ่อง PC ได ้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที ่ ได้มาตรฐานและเป็นท ี่
ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ ได้กว่า 25 
ประเทศ 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอ านวยความ
สะดวกให้นักลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเอง
ได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับ
การช  า ร ะราคา ได ้ หลายสก ุ ล เ ง ิ น  (Multi-Currency 
Settlement) โดยไม่ต ้องเปิดบัญชีเง ินฝากต่างประเทศ 
( FCD:  Foreign Currency Deposit Account)  ล ู ก ค ้ า
สามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้
ผลตอบแทนที ่ส ูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการช าระราคา
ระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ท าธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทน
ต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี ่ยวชาญในด้านการช าระ

ราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั ่นให้กับนัก
ลงทุนในประสิทธิภาพการช าระราคา และความปลอดภัยใน
การลงทุนต่างประเทศ 

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ
มีดังนี้ 

 ทวีปเอเชีย 
 ฮ่องกง  กัมพูชา 
 สิงคโปร์  ลาว 
 ญี่ปุ่น  เวียดนาม 

 ทวีปยุโรป 
 เนเธอร์แลนด์  อิตาลี 
 โปรตุเกส  ฟินแลนด ์
 เยอรมนี  นอร์เวย ์
 สวิตเซอร์แลนด์  เดนมาร์ก 
 ออสเตรีย  สวีเดน 
 เบลเยียม  สเปน 
 ฝรั่งเศส  โปแลนด ์
 สหราชอาณาจกัร  

 ทวีปอเมริกาเหนือ 
 สหรัฐอเมริกา  

 ทวีปออสเตรเลีย 
 ออสเตรเลีย 

 
 

ธุรกิจตราสารหนี้ 
บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และ
ตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ในการให้บริการเป็นตัวแทน
และซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขาย
ตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจ าหนา่ย
ตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้า
ซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการด าเนินธุรกิจตราสาร
หนี้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิด
การให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service)  

ทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตรา
สารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
ช่วยวางแผนการเงินให้สอดคลองกับความต้องการการลงทุน
ในตราสารหนี้กับ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เพิ่ม
โอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที ่สูงขึ ้น ส าหรับผู ้ที ่มี
ความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากขึ้น 

 ทางเลือกด้านระยะเวลาการลงทุน โดยเลือกลงทุน
ระยะสั้นผ่านหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 270 วัน หรอื 



 

024 รายงานประจ าปี 2563 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) 

 

ลงทุนในหุ้นกุ้ระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กระจายความ
เสี ่ยงพอร์ตการลงทุน หรือเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนใน
กรณีสินทรัพย์อื ่นมีความผันผวน ซื ้อขายได้สะดวก และ
รวดเร็ว 

ตลาดแรก (Primary Market) หมายถึง การที่ผู้
ออกตราสารได้ออกและเสนอขายตราสารทางการเงินประเภท

ต่าง ๆ เพื ่อระดมเงิน โดยเป็นตราสารใหม่ ที ่จ าหน่ายแก่ผู้
ลงทุนครั้งแรก  

ตลาดรอง (Secondary Market) หมายถึง การ
ซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการซื้อ
ขายในตลาดแรกมาแล้ว ตลาดรองที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย
ตราสารทางการเงินได้อย่างคล่องตัว ย่อมท าให้ตราสารทาง
การเงินประเภทนั้น ๆ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น 
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ปจัจยัความเสีย่ง 

 
1) ความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของ
ตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ท าให้
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผันผวนตามไปด้วย เช่น เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอื่น  ๆ คงที่แล้ว หากมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ลดลง จะส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงด้วย แต่หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งแนวโน้มความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์มีมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2564 มีความเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากความเสี่ยงที่ลดลงทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยคาดว่ามีแรงกระตุ้นมาจากการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการคาดการณ์
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนอกประเทศที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกิจ และการเงินที่มีการปรับให้เกิดสภาพ
คล่องที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาและได้รับวัคซีนเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวยังไม่มีความ
แน่นอนในทิศทางของผลลัพธ์ รวมถึงอาจจะมีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกอื่นๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อการผันผวนของตลาด 

จากสาเหตุข้างต้น สิ่งที่บริษัทฯ สามารถท าได้คือพยายามหาทางลดการพึ่งพิงรายได้จากค่านายหน้าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ลง โดยการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ เข้ามาแทนที่ เช่น ธุรกิจออกขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative 
Warrants) พร้อมกับน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนที่ส่งผลต่อรายได้จากธุรกิจนี้ เช่น การ
ก าหนดระดับสูงสุดของค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ อย่าง Stop-Loss Limit หรือการท า Stress Test เพื่อประเมิน
ความเสียหายในกรณีที่สภาวะตลาดมีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดให้มีการทบทวนค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
อย่างสม ่าเสมอ 

 
2) ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในธรุกจิหลกัทรัพย์ 

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีจ านวน
ผู้ประกอบการค่อนข้างสูง อีกทั้ง การเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ท าให้การแข่งขันทางด้านราคาถูกน ามาใช้เป็น
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ในอนาคตการด าเนินธุรกิจหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเพิม่สูงขึ้น โดยจะมีการพัฒนาการบริการของแต่
ละบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าหรือนักลงทุน ซึ่งอาจจะท าให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า รวมถึงอาจจะมีการ
ลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงต่อความต้องการของนักลงทุนเพิม่
มากขึ้น มิฉะนั้นอาจจะท าให้บริษัทได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงได้ 

เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการ
ปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างทันท่วงที และได้เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ พัฒนา
ความรู ้ความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ ๆ รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ล ้าสมัยและมีความปลอดภัย 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
3) ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจินายหนา้ซือ้ขายตราสารอนพุันธ์ 

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของ
ลักษณะสินค้า โดยแนวโน้มการผันผวนของราคาขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ
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สินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งภาพรวมของแนวโน้มในปี 2564 คาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับต า่
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ส่วนเงินดอลล่าร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลถึงแนวโน้มราคาทองค าที่จะสูงขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลล่าร์และมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการเงิน ในส่วนของราคาน ้ามันดิบมีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราที่สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการพัฒนา
ของวัคซีนโควิด -19 ซึ่งแนวโน้มทั้งหมดอาจมีความเสี่ยงต่อการผันผวนของราคาที่ไม่แน่นอนเนื่องจากความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งความเสี่ยงของการผันผวนของราคานี้อาจจะส่งผล
กระทบต่อระบบการรับช าระหนี้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการช าระหนี้ของ ลูกค้า รวมถึงได้
ก าหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งค าสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday Force ณ เวลา 
12.30 น. ของทุกวันท าการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  

ในส่วนของธุรกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขั้นตอนการก ากับดูแลความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้น
แล้ว ทางบริษัทฯ ยังก าหนดให้ลูกค้าที่ต้องการท าธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแตง่ตัง้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าก่อนเริ่มท าธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของธุรกรรม และบริษัทฯ ยังได้ก าหนดการบริหาร
ความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย 

 
4) ความเสีย่งจากการทีด่ าเนนิธรุกจิทีอ่ยู่ภายใตก้ฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่ข้มงวด 

เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การการก ากับดูแลและควบคุมโดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                 
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับ
ผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน เช่น ต้นทุนในการด าเนินการที่เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
จากการก าหนด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของภาครัฐหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการด าเนนิ
ธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะน าการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาด าเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือ  การด าเนินการอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนด และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่ก าชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ
หน่วยงานทีก่ ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อก าหนด และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ 
กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 

 

5) ความเสีย่งจากการขดัขอ้งของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญมากในการแข่งขันด าเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการ

น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเปลี่ยนแปลงการท างานภายในองค์กร และน าไปใช้ในการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Online 
Services ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในโลกยุคดิจิทัลสามารถสร้างโอกาสมากมายให้ธุรกิจ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและ
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ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ การบริหารจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก การรองรับ
ปริมาณของการท าธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎหมายดิจิตัลต่างๆ หลายฉบับ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มี
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรับมือกับภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯรวมทั้งความเชื่อมั่นของลูกค้า    

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงได้วางแผนและลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและป้องกันความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรสู่ Cyber 
Resilience สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล ตั้้งแต่การเตรียมความพร้อม การบริหารความเสี่่ยง การเฝ้าระวัง การตอบสนอง 
และความพร้อมในการรับมือหากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562 ตลอดจน การประสานความร่วมมือในภาคอุุตสาหกรรมเพื่ ่อมุ่งสู่เป้าหมาย Cyber Resilience ร่วมกัน 
รวมทั้งก าหนดให้มีการทดสอบระบบส ารองและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในทุกๆปี เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจบริษัทฯยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง   

นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้เลง็เห็นถงึความส าคัญของการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลของลูกค้า รวมถึงการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้ก าหนดนโยบาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตติ่างๆ ในการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการป้องกัน
ตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและถูกน าไปใชต้รงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เท่านั้น  

อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ Work From Home ของพนักงาน 
ทั้งส านักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การประท้วงทาง
การเมือง หรือโรคระบาด เป็นต้น บริษัทฯ จะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานะการณ์ฉุกเฉิน 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ลงทุนพัฒนาการให้บริการที่รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่
เสมอ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากสูงสุด 

 
6) ความเสีย่งจากการผดินัดช าระเงนิของลกูคา้และหนีสู้ญ 

ตามปกติการด าเนินธุรกิจทางด้านการเงินมักจะมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระเงินของลูกค้าและการ
ก่อให้เกิดหนี้สูญ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุเกิดมาจากทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ 
การลงทุน และโครงสร้างทางการเงินจึงท าให้ เกิดการผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า หรืออาจเกิดจาก คุณภาพของหลักประกัน 
คุณภาพของลูกหนี้การค้า และกระแสเงินสดในอนาคตที่จะน ามาใช้ในการช าระหนี้อีกด้วย ซึ่งการผิดนัดช าระหนี้จะกลายเป็น
ค่าใช้จ่ายของทางบริษัทซึ่งกระทบต่อก าไรและรายได้ของบริษัท รวมถึงสภาพคล่องของบริษัทอีกด้วย โดยแนวโน้มของเศรษฐกิจ
ในปีหน้าอาจจะมีการฟื้นตัวจากปีก่อนซึ่งอาจจะท าให้การผิดนัดช าระหนี้นั้นมีอัตราที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะไม่สามารถระบุหรือคาดการณ์แนวโน้มได้อย่างแน่ชัด 

โดยบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการด าเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกบัฐานะการเงินของลูกค้า กรณี
ลูกค้ามีการผิดนัดช าระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมี
หลักทรัพย์ในบัญชี ท าให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการช าระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ก าหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต ่ากว่า  
ร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรดักุม โดยบริษัทฯ จะมีการก าหนดรายชือ่หลักทรัพย์ และอัตรา
มาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้า
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วางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต ่ากว่าอัตรามาร์จิ ้นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 3,689.17 ล้านบาท 
โดยมีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ านวน 15.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.41 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งส ารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจ านวน 
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ช าระหนี้ และด าเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
จะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ดังกล่าวได้ 
 

7) ความเสีย่งจากการจดัจ าหนา่ยและรบัประกันการจ าหนา่ยหลกัทรพัย์ 
แม้ว่าการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ใหแ้ก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการ

รักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจ าหน่ายไม่สามารถจ าหน่าย
หลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจ าหน่ายเข้าไว้ในบัญชีการลงทุนของบริษัทฯ 
อันอาจท าให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลง
ต ่ากว่าราคาที่รับประกันการจ าหน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจ
เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การก าหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่
แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น 

เพื ่อเป็นการป้องกันความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างมากในก ารคัดเลือกลูกค้า โดยจะ
ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้เสนอขายอย่างละเอียด พิจารณาถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและ
การแข่งขัน ผลการด าเนินงาน และแนวโน้มผลการด าเนินงานในอนาคต เพื่อพิจารณาความน่าสนใจและจุดเด่นของบริษัทผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์ รวมถึงประเมินความสนใจของลูกค้าและผู้ลงทุน โดยมีกระบวนการในการก าหนดราคาเสนอขายที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับผลประกอบการ และภาวะตลาดหลักทรัพย์ในขณะนั้น  และก่อนการรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ ฝ่ายวาณิช
ธนกิจจะต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายทุกครั ้ง ซึ ่งจะค านึงถึงผลกระทบต่อการด ารงเงินกองทุ นสภาพคล่องของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: 
NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดมาโดยตลอด 

 
8) ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิใบส าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ 

8.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

เนื่องจากราคาของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนใน
การหาราคาทฤษฎีที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงินลงทุนต ่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทนุสูง
ด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจ ากัด
เท่ากับจ านวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพนัธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจดัว่า
มีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาท าความเข้าใจก่อนท าการลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด 
โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกอบด้วย 
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 อุปสงค์และอุปทานของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 ราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิม่ขึ้นหรอืลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับ

ปริมาณความต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะน้ัน ๆ  

 ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่)  
 เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างองิปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา 

Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง 
 เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา 

Call Warrant ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่)  

 เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่
ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่
ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง 

 ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่)  
 เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
 เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง 

ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงด้วย 
 อายุคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่)  

 เมื่ออายุคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ 
Put Warrant จะปรับตัวลดลงตามไปด้วย 

 อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่)  
 เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา 

Put Warrant จะปรับตัวลดลง 
 เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา 

Put Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่)  

 เมื่ออัตราเงินปันผลปรับเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา 
Put Warrant อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 เมื่ออัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา 
Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลง 

 ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของ

สภาพคล่องได้เนื่องจากจ านวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ท าการซื้อ
ขายในตลาดฯ นอกจากนี้สภาพคล่องของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของ
หลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลงลด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะท าหน้าในการส่งค าสั่งเสนอซื้อและเสนอขาย
เพื่อควบคุมราคา และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
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ท าการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้เมื ่อต้องการ ทั ้งนี ้ผู ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69 -
Full/Short รวมถึงข้อก าหนดสิทธิโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
8.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง  

 การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
บริษัทฯ อาจจะท าการปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิ

ต่อหน่วย ส าหรับใบส าคัญสิทธิอนุพันธ์ที่สินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น โดยค านวณจากสูตรที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธ ิ
ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ 

1. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง 
2. การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง 
3. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง 
4. การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง 

 การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการค านวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง 
หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย โดยการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Suspension 

(SP) หรือ Halt (H) จะท าส่งผลให้ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซื้อ
ขายไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สามารถท าการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงใน
กรณีที่สินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการหยุดการค านวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน 

 การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบ

ก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะท าการเลื่อนวันครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และ
อาจจะท าให้ราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

 การช าระบัญชีของบริษัทอ้างอิง 
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี หรือศาล

มีค าสั่งถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิ
ในการซื้อ (Call warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถน าไปใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมี
มติ หรือตามวันที่ที่ศาลก าหนดหรือมีค าสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบท าให้มูลค่าของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย  (Put 
warrant) ให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ
ให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี หรือศาลมีค าสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดท าโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดท าขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อน
วันที่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง 
ให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ช าระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนพุันธ์ฯ 
โดยช าระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่ งจ่ายให้ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันท าการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ท าการปรับตัวคูณ
ดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะท าการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการก าหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนี  และ/
หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไป
กว่าเดิม ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
8.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการช าระราคาและส่งมอบ  

เหตุการณ์ขัดข้องในการช าระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งท าให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ ไม่สามารถช าระราคาให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเหตกุารณ์
ดังต่อไปนี ้

 เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลท าให้ ไม่สามารถซื้อขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ  

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
 มีข้อก าหนดตามกฎหมาย หรือค าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบส าคญั

แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนท าให้ไม่สามารถหา
ราคาอ้างอิงได้ 

 
8.4 ความเสี ่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพัน ของบริษัทฯ  

 (Credit Risk)  
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความ

เสี่ยงของผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และผู้ค ้าประกันการช าระหนี้ หากผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค ้าประกันการช าระหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ 
หรือผิดนัดช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค ้าประกันการช าระหนี้  โดยไม่ค านึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี
อ้างอิง และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจ านวนหรือบางส่วนของจ านวนหนี้ตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้
ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดท าดัชนีหลักทรัพย์ 

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ออก พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของผู้ออก ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์  (ประเทศไทย) จ ากัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+                
(ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ออกเพิ่มเติมไดจ้ากแบบ 
69-dw-full/short แบบ 56-1 ร่างข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของ
ข้อก าหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน 
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9) ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 
เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหา

ผลตอบแทนในสภาวะที ่ตลาดมีความผันผวนมาก ความเสี ่ยงหลักสามารถเกิดขึ ้นจากการผิดนัดของคู่สัญญาและราคา
หลักทรัพย์ที่มีความผันผวน อาจจะก่อให้เกิดการสง่ผลต่อการผิดนัดช าระหนี้หรือการไม่คืนหลักทรัพย์และหลักประกันเมื่อถงึวัน
ครบก าหนดของสัญญา ซึ่งส่งผลต่อรายได้ ระบบการท างานและสภาพคล่องของบริษัท โดยเเนว โน้มความผันผวนของตลาด
และราคาของหลักทรัพย์ยังคงมีอยู่เสมอขึ้นอยู่กับปัจจยัหลักทางเศรษฐกจิ การเมือง และการเงินเป็นส าคัญ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะ
มีแนวโน้มที ่ดีขึ ้นในปีหน้าแต่ยังคงมีแนวโน้มที ่ไม่แน่นอนของผลลัพธ์นโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มาตรการการรับมือของโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงปัจจัยอื่นๆว่าจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมของลูกค้า โดยก าหนดให้ลูกค้าผู้ยืม
จะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯก าหนด จะต้องด ารงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อย
กว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมลดลงต ่ากว่าหลักประกันที่
ก าหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมน าเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับหลักประกันที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

 
10) ความเสีย่งทางดา้นบคุลากร 

บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านผู้
แนะน าการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได ้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถท างานทดแทนกันได้
ในกรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจากคณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน ทั้งยังมี
นโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกบัมี
แผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง 

 
11) ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญห่รอืนอ้ยราย 

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยพยายามขยายฐานลูกค้าบุคคลทั่วไป และ
ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจ านวนมากขึ้น  รวมไปถึง พัฒนาระบบการส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมี
จ านวนลูกค้าน้อยรายจนเกินไป 

 
12) ความเสีย่งจากมผีูถ้อืหุน้รายใหญเ่กนิรอ้ยละ 25 

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระ
แล้วของบริษัทฯ จึงเป็นผู้ที่มีอ านาจในการบริหารจดัการ และสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ประชุมผู้ถอืหุน้ หรือเรื่อง
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นรายใหญเ่สนอได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ ่งด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ                           
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จ านวน 9 ท่าน และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่  เพื่อท าหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้
ค าแนะน าการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

 
13) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

ตามที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ มาเป็นการให้บริการนักลงทุนด้วยระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ Finansia Hero นั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการน าเสนอระบบการซื้อขายหลักทรพัย์ผา่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ล้าสมยั
ให้กับนักลงุทน ซึ่งจะท าให้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของบริการของบริษัทฯ ลดลง และท าให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถ
ของในการแข่งขันในระยะยาวได้  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของความเสี่ยงจากการล้าสมัย จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยมาก เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะ
ตัดสินใจเข้าร่วมการพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตดังล่าว บริษัทฯ ได้ท าการศึกษา และเปรียบเทียบกับ
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีอยู ่ในตลาดแล้ว ปรากฎว่า เทคโนโลยีจากพันธมิตรอย่างบริษัทหลักทรัพย์ 
Kiwoom ของประเทศเกาหลีมีความล ้าหน้าอย่างมาก อีกทั้งการร่วมมือกันพัฒนาดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงการซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อน ามาพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต
ดังกล่าวขี้นมาด้วย โดยใช้หลักคิดที่ว่า Customer Centric กอรปกับบริษัทฯ ก็ได้มีการป้องกันโดยบริษัทฯ จะมีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ ที่จะมีการน าเสนอสู่
ตลาด ซึ่งจะสามารถน ามาเสนอและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ โดยแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากนักลงทุน พันธมิตร 
ข่าวสารบนโลก Cyber ต่าง ๆ งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีในระดับโลก ฯลฯ ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งฝ่ายอีบิซิเนส
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยนักพัฒนาโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญที่เคยไปประจ าอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ที่ประเทศเกาหลี 
จ านวน 5-6 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและก าหนดการ
ออกแบบ features ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกเครื่องมือการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้ต่อนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการปรับตัวเปิดรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยของ
พนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายอีบิซิเนสเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 25-26 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะเรียนรูแ้ละตอบรับเทคโนโลยี
ใหม่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 

 
14) ความเสีย่งจากการใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางการเงนิ     

การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ การเข้า
ท ารายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เช่น การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท                 
จดทะเบียน การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น อาจท าให้บริษัทฯ มีความเสี ่ยงในกรณีที ่ต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนต่อสาธารณชน  ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว 
บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายวาณิชธนกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยระบุขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานให้แก่
บุคลากรในฝ่าย โดยจะมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจวาณิชธนกิจมาอย่างยาวนาน รับผิดชอบใน
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารอย่างละเอียดและรัดกุม
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฎิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่านเพื่อก ากับดูแลงบ
การเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส าคัญแล้ว 
 

 

ชัชวาลย ์เจยีรวนนท์ 
ประธานกรรมการ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                         
(กลุ่มบริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน  

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและ                       
กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากบริษัทฯตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่
ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

 

 

 

 



 

036 รายงานประจ าปี 2563 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) 

 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เรื่องเหล่านี้  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที ่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญ ชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ ่งได้รวมความรับผิดชอบที ่เกี ่ยวกับเรื ่องเหล่านี ้ด้วย การ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวม
วิธีการตรวจสอบส าหรับเรื ่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
โดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ านวน 1,315 ล้านบาท                
ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตรารอ้ย
ละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นแบบต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได 
เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจ านวนลูกค้ามีจ านวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกค้าขึ ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการ
ประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่า
นายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับ                   
การบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวเนื่องกับการค านวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการสุ่มทดสอบอัตราค่านายหนา้ 
อัตราดอกเบี้ย การจัดชั้น การค านวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท า
ผ่านใบส าคัญทั่วไป 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯมีจ านวนรวม 3,759   
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
ที่ 4.10 และข้อ 8 บริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) ของ
ลูกหนี้ดังกล่าวตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ซึ่งการประมาณการค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสาระส าคัญ 
เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
นัยส าคัญและสมมติฐานที่ใช้ในโมเดลที่ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯยังมีลูกหนี้จ านวน
มากรายและมียอดคงค้างเป็นจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับ การ
ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี ่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้                        
การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการบันทึกบัญชี รวมถึงประเมินและสุ่มทดสอบความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานและโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานโดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ค าดว่าจะ
เกิดขึ้น สถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การ
รับช าระเงินภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที ่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อใหม้ี
การด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ                      
กลุ่มบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและ เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู ่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเ กตและสงสัยเยี ่ยง                     
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน                               
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง          
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก            
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด                           
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั ้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที ่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื ่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิาร  
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณห์รือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที ่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่องได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น              
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดใน            
การตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด เผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ             
การกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่            
ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2564 
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บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
สนิทรพัย ์      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6,35.3 221,568,415 101,512,582 203,539,871 76,595,803 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย์ 7 282,415,413 142,228,011 282,415,413 142,228,011 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

8 3,759,476,374 2,558,517,795 3,759,476,374 2,558,517,795 

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการค้างรับ  11,734,334 1,542,530 11,734,334 1,542,530 
สินทรัพย์อนพุันธ ์ 9 685,760 - 685,760 - 
เงินลงทุน 10 707,618,483 781,523,326 707,618,483 781,523,326 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  642,016 275,307 642,016 275,307 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบรษิัทร่วม 11 121,190,346 116,410,684 113,162,491 113,162,491 
อุปกรณ ์ 13 99,569,126 69,723,616 99,569,126 69,723,616 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 14.1 279,359,808 - 278,303,212 - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 214,672,070 246,462,968 214,672,070 246,462,968 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี 16.1 37,428,967 59,625,254 39,977,427 61,446,067 
สินทรัพย์อื่น 17 210,574,772 199,130,279 208,587,456 200,002,208 
รวมสนิทรพัย ์  5,946,935,884 4,276,952,352 5,920,384,033 4,251,480,122 
หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ      
หนีส้นิ      
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 18 350,000,000 50,000,000 350,000,000 50,000,000 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบรษิัทหลักทรัพย์ 19 303,175,543 662,572,829 303,175,543 662,572,829 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

20 1,928,433,700 940,532,459 1,928,433,700 940,532,459 

ตราสารหนี้ที่ออก 21 278,975,449 - 278,975,449 - 
หนี้สินอนุพันธ ์ 9 23,383,873 19,371,381 23,383,873 19,371,381 
ประมาณการหนี้สิน 22 32,582,413 - 32,582,413 - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 23 73,313,868 64,492,736 70,340,228 62,648,911 
เจ้าหนี้อื่น 24 1,438,802 1,438,802 1,438,802 1,438,802 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 14.2 180,216,447 - 179,148,243 - 
หนี้สินอื่น 25 344,251,730 189,295,347 336,932,971 186,755,139 
รวมหนีส้นิ  3,515,771,825 1,927,703,554 3,504,411,222 1,923,319,521 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

      
      

 
 
  
 
 
 
 



 

042 รายงานประจ าปี 2563 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) 

 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
สว่นของเจา้ของ      
ทุนเรือนหุ้น      
ทุนที่ออกและช าระแล้ว      
หุ้นสามัญ 581,403,025 มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท  930,244,840 930,244,840 930,244,840 930,244,840 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  620,892,885 620,892,885 620,892,885 620,892,885 
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์  322,946 322,946 322,946 322,946 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น      
ในบริษทัย่อย  (251,580) (251,580) - - 

ก าไรสะสม      
จัดสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย  83,019,059 78,640,769 83,019,059 78,640,769 
ยังไม่ได้จัดสรร  803,461,496 725,419,484 781,246,681 698,059,161 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น      
เงินตราต่างประเทศ – สุทธิจากภาษีเงินได้  (7,158,957) (6,772,407) - - 

ก าไรจากเงินลงทุนที่ก าหนดให้วัดมูลคา่ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

     

ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น–สุทธิจากภาษีเงินได้  246,400 - 246,400 - 
รวมส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2,430,777,089 2,348,496,937 2,415,972,811 2,328,160,601 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย  386,970 751,861 - - 
รวมสว่นของเจา้ของ  2,431,164,059 2,349,248,798 2,415,972,811 2,328,160,601 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ  5,946,935,884 4,276,952,352 5,920,384,033 4,251,480,122 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2563 043 

 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2563 2562 2563 32562 
ก าไรหรอืขาดทนุ:      
รายได ้      
รายได้ค่านายหน้า 27 1,314,751,682 914,154,999 1,314,751,682 914,154,999 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 28 122,787,047 81,389,301 122,717,047 81,389,301 
รายได้ดอกเบี้ย 29 84,768,537 113,268,625 84,633,876 113,004,965 
ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 30 168,833,928 140,555,324 168,833,928 140,555,324 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 11.2 5,262,851 4,043,752 - - 
รายได้อื่น 35.2 50,699,688 41,903,026 54,299,688 45,481,564 
รวมรายได ้  1,747,103,733 1,295,315,027 1,745,236,221 1,294,586,153 
คา่ใชจ้า่ย      
ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงาน 23,32 942,792,913 796,367,244 892,851,871 756,261,308 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย  231,920,233 218,920,476 231,886,233 218,865,476 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 31 34,720,606 28,167,826 34,697,149 28,167,826 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  - (49,450) - (49,450) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 12,22 10,885,458 - 10,885,458 - 
ค่าใช้จ่ายอื่น 35.2 422,497,787 421,995,087 465,942,660 464,868,053 
รวมคา่ใชจ้า่ย  1,642,816,997 1,465,401,183 1,636,263,371 1,468,113,213 
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได ้  104,286,736 (170,086,156) 108,972,850 (173,527,060) 
ภาษีเงนิได ้ 16.2 (22,231,325) 32,002,984 (21,407,040) 32,694,222 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัป ี  82,055,411 (138,083,172) 87,565,810 (140,832,838) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่:      
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:      
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน      
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงนิได้  (386,550) (5,355,089) - - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
- สุทธิจากภาษีเงินได ้  (386,550) (5,355,089) - - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง: 

     

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย      
- สุทธิจากภาษีเงินได ้  - (3,586,073) - (3,460,399) 
ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

     

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  246,400 - 246,400 - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 

     

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  246,400 (3,586,073) 246,400 (3,460,399) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบัป ี  (140,150) (8,941,162) 246,400 (3,460,399) 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัป ี  81,915,261 (147,024,334) 87,812,210 (144,293,237) 

      
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
      
      

 
 



 

044 รายงานประจ าปี 2563 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) 

 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ตอ่) 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2563 2562 2563 2562 
การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ)      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  82,420,302 (138,064,953) 87,565,810 (140,832,838) 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (364,891) (18,219)   
  82,055,411 (138,083,172)   
      
การแบง่ปนัก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  82,280,152 (147,001,398) 87,812,210 (144,293,237) 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (364,891) (22,936)   

  81,915,261 (147,024,334)   
      
ก าไรตอ่หุน้      
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน      
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 33 0.14 (0.24) 0.15 (0.24) 

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2563 045 

 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 104,286,736 (170,086,156) 108,972,850 (173,527,060) 
รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)     
จากกจิกรรมด าเนินงาน     
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 142,573,178 63,415,901 142,416,184 63,415,901 
หนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) - (49,450) - (49,450) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 10,885,458 - 10,885,458 - 
ขาดทุนจากการจ าหนา่ยและตัดจ าหน่ายอุปกรณ/์     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/สินทรพัย์สิทธกิารใช ้ 4,070,134 31,193 4,070,134 31,193 
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า 81,993,532 (11,641,056) 81,993,532 (11,641,056) 
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นขากการวดัมูลค่าตราสารอนุพันธ์ (12,400,715) 12,414,620 (12,400,715) 12,414,620 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและการร่วมค้า (5,262,851) (4,043,752) - - 
ส ารองประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 12,683,132 16,633,045 11,553,317 15,574,651 
รายไดด้อกเบี้ย (84,768,537) (113,268,625) (84,633,876) (113,004,965) 
เงินปันผลรับ (12,877,682) (23,540,087) (12,877,682) (23,540,087) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,720,606 28,167,826 34,697,149 28,167,826 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงใน     
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน 275,902,991 (201,966,541) 284,676,351 (202,158,427) 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
ลูกหนี้ส านกัหักบญัชีและบริษัทหลักทรพัย ์ (125,341,311) 534,978,190 (125,341,311) 534,978,190 
ลูกหนี้ธรุกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (1,209,812,980) (338,512,809) (1,209,812,980) (338,512,809) 
สินทรัพย์อนพุันธ ์ (653,460) - (653,460) - 
เงินลงทุน (9,064,836) 50,887,233 (9,064,836) 50,887,233 
เงินใหกู้้ยืมแก่พนกังาน (366,709) 972,987 (366,709) 972,987 
สินทรัพย์อื่น (23,126,195) (20,008,443) (20,266,950) (21,154,938) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
เจ้าหนี้ส านกัหักบญัชีและบริษัทหลักทรพัย ์ (359,397,286) 238,689,512 (359,397,286) 238,689,512 
เจ้าหนี้ธรุกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 989,185,387 (554,762,124) 989,185,387 (554,762,124) 
หนี้สินอนุพันธ ์ 1,534,816 13,700,990 1,534,816 13,700,990 
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจา่ย (3,862,000) (12,086,000) (3,862,000) (12,086,000) 
เจ้าหนี้อื่น - - - (7,400,000) 
หนี้สินอื่น 143,187,053 (10,926,097) 138,408,501 (5,831,698) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (321,814,530) (299,033,102) (314,960,477) (302,677,084) 
เงินสดรับดอกเบี้ย 82,330,425 107,812,679 82,195,764 107,549,019 
เงินสดรับเงินปันผล 12,858,567 23,411,407 12,858,567 23,411,407 
เงินสดจา่ยดอกเบี้ย (24,367,596) (28,485,989) (24,367,596) (28,485,989) 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได ้ (4,694,151) (6,961,108) (4,694,151) (5,404,472) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (225,687,285) (203,256,113) (248,967,893) (205,607,119) 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี      
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บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ     
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 88,782 90,256 88,782 90,256 
เงินสดรับจากการขายสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน - 183 - 183 
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ ์ (45,877,916) (21,096,792) (45,877,916) (21,096,792) 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน (7,977,624) (65,953,981) (7,977,624) (65,953,981) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (53,766,758) (86,960,334) (53,766,758) (86,960,334) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 300,000,000 50,000,000 300,000,000 50,000,000 
เงินสดรับ (จ่าย) จากตราสารหนี้ที่ออก 275,192,812 - 275,192,812 - 
เงินสดจ่ายช าระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงนิ (145,682,936) - (145,514,093) - 
เงินปนัผลจ่าย - (34,883,467) - (34,883,467) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 429,509,876 15,116,533 429,678,719 15,116,533 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 120,055,833 (275,099,914) 126,944,068) (277,450,920) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดตน้ป ี 101,512,582 376,612,496 76,595,803 354,046,723 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายป ี 221,568,415 101,512,582 203,539,871 76,595,803 
     
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      



 

  

 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

            (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   
      

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของ 
   

 

หมายเหต ุ
ทุนท่ีออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น 

ส ารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช ้
หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในปริษัทย่อย 

จัดสรรแล้ว – 
ส ารองจ่าย 
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ผลต่างจากการแปลงค่า 
งบการเงินท่ีเป็น 

เงินตราต่างประเทศ  
– สุทธิจากภาษีเงินได้ 

ก าไรจากเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รวมส่วนท่ีเป็น
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ 

ส่วนได้เสียท่ี 
ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

รวมส่วนของ
เจ้าของ 

             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 78,640,769 901,949,260 (1,417,318) - 2,530,381,802 774,797 2,531,156,599 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  - - - - - (138,064,953) - - (138,064,953) (18,219) (138,083,172) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  - - - - - (3,581,356) (5,355,089) - (8,936,445) (4,717) (8,941,162) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  - - - - - (141,646,309) (5,355,089) - (147,001,398) (22,936) (147,024,334) 
เงินปันผลจ่าย 34 - - - - - (34,883,467) - - (34,883,467) - (34,883,467) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 78,640,769 725,419,484 (6,772,407) - 2,348,496,937 751,861 2,349,248,798 
             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 78,640,769 725,419,484 (6,772,407) - 2,348,496,937 751,861 2,349,248,798 
จัดสรรส ารองตามกฎหมาย 26 - - - - 4,378,290 (4,378,290) - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  - - - - - 82,420,302 - - 82,420,302 (364,891) 82,055,411 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  - - - - - - (386,550) 246,400 (140,150) - (140,150) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  - - - - 4,378,290 78,042,012 (386,550) 246,400 82,280,152 (364,891) 81,915,261 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 83,019,059 803,461,496 (7,158,957) 246,400 2,430,777,089 386,970 2,431,164,059 
             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี            
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ (ตอ่) 
ส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของ  
 

หมายเหต ุ

ทุนที่
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว 

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น 

ส ารองส่วนทุน
จาก 

การจ่ายโดยใช ้
หุ้นเป็นเกณฑ์ 

จัดสรรแล้ว – 
ส ารองจ่าย 
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ก าไรจากเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
รวม 

ส่วนของเจ้าของ 
         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  930,244,840 620,892,885 322,946 78,640,769 877,235,865 - 2,507,337,305 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  - - - - (140,832,838) - (140,832,838) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  - - - - (3,460,399) - (3,460,399) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  - - - - (144,293,237) - (144,293,237) 
เงินปันผลจ่าย 34 - - - - (34,883,467) - (34,883,467) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  930,244,840 620,892,885 322,946 78,640,769 698,059,161 - 2,328,160,601 
         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 78,640,769 698,059,161 - 2,328,160,601 
จัดสรรส ารองตามกฎหมาย 26 - - - 4,378,290 (4,378,290) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  - - - - 87,565,810 - 87,565,810 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  - - - - - 246,400 246,400 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  - - - 4,378,290 83,187,520 246,400 87,812,210 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 83,019,059 781,246,681 246,400 2,415,972,811 
         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
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บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
1.1 ขอ้มลูบรษิทัฯ  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายไทย 
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งถือ
หุ้นบริษัทฯในอัตราร้อยละ 29.29 ของทุนท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนและส านักงา
pนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 18 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 

 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

 2. การค้าหลักทรัพย์ 

 3. การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

 4. การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 5. การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

 8. การจัดการกองทุนรวม 

 9. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้นจ านวน 25 สาขา และ 28 สาขา ตามล าดับ  
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2. 2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนี ้จ ัดท าขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี               

พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที ่ สธ. 6/2562 เรื ่อง แบบงบการเงินส าหรับบริษัท
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังต่อไปน้ี 
   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ 
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟ
เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

ที่ปรึกษาการลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบ

การเงินรวมนี้แล้ว  
(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้

เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของ
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยรายเดือน ทั้งนี้ ผลต่างจากการแปลงค่ารับรู้ในรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ ่มเครื ่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ ส่งผลให้นโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัทฯเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่ม
บริษัทฯในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น : 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่ก าหนด 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจ
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่ก าหนด 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯจัด
ประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ยกเว้นบางรายการที่เลือกจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ  

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตาม
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อสินทรัพย์ทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า ดังนี้ 

- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนดและเงินลงทุนทั่วไป 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนดเดิมทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

- จัดประเภทเงินลงทุนทั่วไปทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ยกเว้น บางรายการที่กลุ่มบริษัทฯเลือกจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ  

- ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก าไร
และขาดทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังทั้งหมดจะถูกแสดงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น เงินปันผลที่รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

หนี้สินทางการเงิน 

- การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯทั้งหมดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หนี้สินทาง
การเงินส่วนใหญ่ยังคงถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเว้น เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ (ด้านขาดทุน) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ข้อก าหนดเรื่องการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เป็นไป
ตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจากการ
บริหารจัดการเนื่องจากโมเดลไม่รองรับ (Management Overlay) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทฯพิจารณาใช้
วิธีการทั่วไป (General Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและสินทรัพย์อื่นบางรายการ โดย
ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้างหน้า เว้นแต่กรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
หรือกรณีสินทรัพย์มีการด้อยค่า ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นตลอดอายุของเครื ่องมือทางการเงิน และกลุ ่มบริษัทฯพิจารณาใช้ว ิธีการอย่างง่าย 
(Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับ
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการกองทุนและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ
สินทรัพย์อื่นบางรายการ การด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ท าให้รับรู้ผล ขาดทุน
ด้านเครดิตเร็วขึ้นกว่าแนวทางเดิม 
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การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เป็นผลมาจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงินต้องถือปฏิบัติย้อนหลัง ยกเว้นในส่วนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ให้ทางเลือก 
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯถือปฏิบัติ ดังนี้ 

-  ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิด
จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้เป็นครั้งแรกเป็นรายการ
ปรับปรุงกับก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

-  จัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัทฯตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินครั้งแรก  

ทั ้งนี ้ ผลกระทบสะสมของการเปลี ่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู ่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                
ข้อ 3.3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ                    
การตีความมาตรฐานบัญชีที ่เกี ่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของ                   
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดย
การปรับปรุงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 
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แนวปฏิบตัทิางการบญัช ีเรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรบักจิการทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืลกูหนี้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และ
ภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตาม
แนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ 

แนวปฏิบตัทิางการบญัช ีเรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เติมทางบญัชเีพือ่รองรบั
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯในปีที่เริ่มน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
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3.3  ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถือปฏิบัติ  

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 กลุ่มบริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดย
กลุ่มบริษัทฯได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยบันทึกปรับก าไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ  

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการน า
มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธันวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบับที่ 16 1 มกราคม 2563 

สนิทรพัย ์    
สินทรัพยส์ิทธิการใช ้ - 238,069 238,069 
สินทรัพยอ์ื่น 188,019 (159) 187,860 
หนีส้นิ    
ประมาณการหนี้สิน - 22,690 22,690 
หนี้สินตามสญัญาเชา่ - 215,219 215,219 
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3.3.1 เครื่องมือทางการเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง
การเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม

หลักการ       
บัญชีเดิม 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 

 

 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็
อื่น 

ราคาทุน 
ตัดจ าหนา่ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 
2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102 - - 102 102 
ลูกหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 142 - - 142 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า  

2,559 4 - 2,555 2,559 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารค้างรบัจาก
ธุรกิจจัดการลงทนุ 

3 - - 3 3 

เงินลงทุน  782 779 3 - 782 
เงินใหกู้้ยืมแกพ่นักงาน 1 - - 1 1 
สินทรัพยอ์ื่น 132 - - 132 132 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 3,721 783 3 2,935 3,721 

หนีส้นิทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 
2563 

     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 50 - - 50 50 
เจ้าหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 663 - - 663 663 
เจ้าหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์และสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 

941 6 - 935 941 

หนี้สินอนพุันธ ์ 19 19 - - 19 
เจ้าหนี้อื่น 1 - - 1 1 
หนี้สินอื่น 189 - - 189 189 
รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,863 25 - 1,838 1,863 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตาม

หลักการ        
บัญชีเดิม 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 9 

 

 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตัดจ าหนา่ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 
2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77 - - 77 77 
ลูกหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 142 - - 142 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า  

2,559 4 - 2,555 2,559 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารค้างรบัจาก
ธุรกิจจัดการลงทนุ 

3 - - 3 3 

เงินลงทุน  782 779 3 - 782 
เงินใหกู้้ยืมแกพ่นักงาน 1 - - 1 1 
สินทรัพยอ์ื่น 137 - - 137 137 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 3,701 783 3 2,915 3,701 

หนีส้นิทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 
2563 

     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 50 - - 50 50 
เจ้าหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 663 - - 663 663 
เจ้าหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์และสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 

941 6 - 935 941 

หนี้สินอนพุันธ ์ 19 19 - - 19 
เจ้าหนี้อื่น 1 - - 1 1 
หนี้สินอื่น 187 - - 187 187 
รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,861 25 - 1,836 1,861 
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3.3.2 สญัญาเชา่ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ใน
อัตราร้อยละ 2.70 ถึง ร้อยละ 4.51 ต่อปี  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและ                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชา่ที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                          298 

หัก: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าที่สินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าต ่า                         (14) 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเชา่                         77 

หัก: สญัญาที่พจิารณาเป็นสัญญาบริการ                          (50) 

หัก: สญัญาเช่าที่ยงัไม่มีผลบังคับใช ้                          (74) 

หัก: ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบญัช ี                          (22) 

หนี้สินตามสญัญาเชา่เพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรั้งแรก                          215 

หนี้สินสญัญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                              - 

หนี้สินตามสญัญาเชา่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                          215 

 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน                         208 

ยานพาหนะ                             30 

รวมสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์                            238 
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4. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) รายได้ค่านายหน้า 

 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิด
รายการ 

ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน โดยกลุ่มบริษัทฯวัด
ความส าเร็จของงานที่ท าเสร็จจากอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่
ต้องให้บริการ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้ 

ค) รายได้ดอกเบี้ย 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

 กลุ่มบริษัทฯค านวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มบริษัทฯค านวณ
รายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นหักด้วยค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว กลุ่มบริษัทฯจะค านวณรายได้ดอกเบี้ยบนมูลค่าตามบัญชีดังเดิม 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอน
ในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง 
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กรณีดังต่อไปน้ีถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 

(1)    ลูกหนี้ทั่วไปท่ีมีหลักประกันต ่ากว่ามูลหนี้ 

(2)     ลูกหนี้ผ่อนช าระรายที่มีงวดการช าระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่
สามเดือนข้ึนไป 

(3)   ลูกหนี้ผ่อนช าระรายที่มีงวดการช าระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและ มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช าระหนี้ทั้งหมด 

(4)   ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา 

(5)   ลูกหนี้อื่นที่ค้างช าระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

ง) ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

 ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ 

 ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ 

 เงินปันผล 

 เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันครบก าหนด ไม่เกิน 
3 เดือนนับจากวันที่ได้มา เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก าหนดภายใน 
3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
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4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

  บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ระบบเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์และหนี้สินเพ่ือการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานบริษัทฯได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะ
แสดงเฉพาะที่เป็นของบริษัทฯเท่านั้น 

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีท่ีเกิดจาก
การช าระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้น าไปวางเป็นประกันกับส านักหกั
บัญชีในการท าธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการช าระ
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบวกดอกเบี้ยค้างรับและหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที ่ซื ้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้
หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินว าง
ประกัน อันได้แก่ เงินที่น าไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ธุรกิจอื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วย
เงินสดที่ไม่สามารถช าระเงินได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหนี้หรือ
ผ่อนช าระ เป็นต้น 

4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

  บริษัทฯประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯให้บริการในฐานะเป็นตัวแทนและเข้าเป็น
คู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์  

  บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้น าไปให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์” และบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน าไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยค านวณจากราคาเสนอขายล่าสุดของวันท าการ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่น าไปวางเป็นหลักประกันในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” และเงินสดรับจาก
คู่สัญญาบันทึกในบัญชี “เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน” ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึก
ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาการยืม 
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4.8 เครื่องมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับรายได้ค่าบริการค้างรับที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญกลุ่มบริษัท
ฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้
รายได ้

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน  

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่ม
บริษัทฯในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น: 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่ก าหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ท า
รายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)  

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ
ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์
ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่าย
ช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะจ าหน่าย ซึ่งจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายตราสารดังกล่าวเป็นก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งค านวณด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
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- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจที่
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ท าให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
ก าหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลงั
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการขายจะถูกรับรู้เป็นก าไรขาดทุนและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่มิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถ
เปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนในภายหลังเมื่อจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดย
จะถูกโอนไปก าไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในงบก าไรขาดทุน เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะ
แสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน 

หนี้สินทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย หนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเว้น
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ (ด้านขาดทุน) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อกลุ่มบริษัทฯมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนดังกล่าว และตั้งใจที่จะช าระด้วยเกณฑ์สุทธิ หรือรับรู้สินทรัพย์และช าระ
หนี้สินพร้อมกัน 
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การตัดรายการเครื่องมือทางการเงินออกจากบัญชี 

กลุ่มบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์ทางการเงินหมดลง หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น กลุ่มบริษัทฯรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินที่อาจต้องจ่าย หากกลุ่มบริษัทฯยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน กลุ่มบริษัทฯจะยังคงรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่
ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของ
หนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผล
แตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การตัดจ าหน่ายหนี้สูญ 

การตัดจ าหน่ายหนี้เป็นสูญกระท าในปีที่กลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อกลุ่ม
บริษัทฯพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย
ช าระหนี้ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทฯยังคงด า เนินการบังคับคดี เพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัทฯในการเรียกคืนเงินที่ค้างช าระ 

4.9 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 

(ก) ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 บริษัทฯรับรู้ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นหนี้สินอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใช้ราคาเสนอขายสุดท้ายของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย 

(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 บริษัทฯบันทึกภาระจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายการนอกงบการเงินและจะรับรู้ก าไรขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้ราคาที่ใช้ช าระราคาของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ สิ้นวันท า
การสุดท้าย 
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(ค) สัญญาออปชั่น 

 สัญญาออปชั่นบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรอื
ขาดทุนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นที่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้ราคาที่ใช้ช าระ
ราคาของสัญญาออปชั่นนั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ 
สิ้นวันท าการสุดท้าย  

(ง) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.10 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสาร
หนี้ อันได้แก่ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงิน
สด เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์อื่นบางรายการ ซึ่งวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามวิธีการทั่วไป (General 
Approach) โดยกลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื ่อมีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
นับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแต่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อมีการด้อยค่า อย่างไรก็ตามหากความเสี่ยง
ด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่ม
บริษัทฯจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

จ านวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู ้รายการเมื่อเริ่มแรกของ
เครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิด
สัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาและยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิด
สัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื ่อ
ลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบันและบวกกับการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล ส าหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิด
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่าง
สม ่าเสมอ 
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ส าหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการทั่ วไปนั้น
พิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทฯปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะ
ของลูกหนี้และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเมื่อมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตนั้น กลุ่มบริษัทฯพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้และการด ารงมูลค่าหลักประกันตามข้อก าหนดใน
สัญญาเป็นหลัก 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะท าการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง
การเงินประเภทตราสารหนี้อื่นและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญาและสถานะ
คงค้างของการจ่ายช าระเป็นส าคัญ 

ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ จะ
พิจารณาเป็นรายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย์ ส าหรับการประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย์ กลุ่ม
บริษัทฯจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทสินทรัพ ย์ 
สถานการณ์ค้างช าระ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ ่งหรือหลาย
เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา มีข้อบ่งชี้ว่าคู่สัญญา
ก าลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญหรือมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดตามสัญญารวมถึงการค้างช าระ 

ส าหรับสินทรัพย์รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ และสินทรัพย์อื่นบางรายการ กลุ่มบริษัทฯพิจารณาใช้
วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในงบก าไร
ขาดทุน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการ
เรียกช าระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้าประกันและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่
เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับช าระคืนไม่ครบ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้ง
ส ารองตามหลักเกณฑ์ที ่ก  าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต”) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง 

1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการช าระหนี้ และกลุ่มบริษัทฯได้
ด าเนินการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว 

2) มูลหนี้ที่กลุ่มบริษัทฯได้ท าสัญญาปลดหนี้ให้ 

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้ 

1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต ่ากว่ามูลหนี้ 

2) ลูกหนี้ผ่อนช าระรายที่มีงวดการช าระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่
สามเดือนข้ึนไป 

3) ลูกหนี้ผ่อนช าระรายที่มีงวดการช าระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะได้รับช าระหนี้ทั้งหมด 

ค) มูลหนี้จัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ
ตาม ข) 

โดยกลุ่มบริษัทฯตัดจ าหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
จ านวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื ่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต”) 

4.11 เงินลงทุน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี ่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข)   เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจ าที่มีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับ
จากวันที่ได้มา หรือเงินฝากประจ าที่มีวันครบก าหนดภายใน 3 เดือน แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูป
แบบเดิมหรือมีข้อก าหนดในการเบิกใช้ 

(ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑ์วันที่เกิดรายการ (Trade date) และเมื่อมีการจ าหน่ายเงิน
ลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.12 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการรับรู้เริ่มแรกด้วยจ านวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงาน  เงินให้
กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม 

4.13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(ก) งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

4.14 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

  อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

  ค่าเสื ่อมราคาของอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้ 

  อุปกรณ์ส านักงาน   5 ปี 

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 

  ยานพาหนะ   5 ปี 

  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  14 ปี 

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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 บริษัทฯตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.15 สัญญาเช่า 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตาม
สัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื ่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่  ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย
จ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ านวนเงินที่จ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ   

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 14 ปี  

อุปกรณ์ส านักงาน 2 ปี 

ยานพาหนะ 2 ปี  

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์ 
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญัญา
เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปร
ที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชส้ิทธิ
ของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระนั้นได้เกิดขึ้น  

กลุ่มบริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระ
หนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า  

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่ มูลค่าใดจะต ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

สัญญาเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
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4.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

  บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด
การด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธี การตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของบริษัทฯค านวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์ โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

  ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์   10 ปี 

  ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย  2 ปี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 - 15 ปี  

  สิทธิในการใช้ระบบ    5 ปี 

  ไม่มีการคิดค่าตัดจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาและค่าสมาชิกตลาด 

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ของกลุ่มบริษัทฯ หรือสินทรัพย์สิทธิการใช้หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื ่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.18 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทฯรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ ้นเกี ่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

4.19 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลามาต่อมาเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่ง
ตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพ่ือช าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

4.20 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดสุ ทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ต และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่
บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นการประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 
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4.21 ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

  โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่
เกิดรายการ 

  โครงการผลประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
กลุ่มบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิ ดลดแต่
ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี ่ยนแปลงประมาณการ ซึ ่งค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.22 ตราสารหนี้ที่ออก 

ตราสารหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาตราสารหนี้ที่ออกวัด
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูล
ค่าที่จ่ายคืนเพ่ือช าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

4.23 ประมาณการหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทฯจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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4.24 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษัทฯหรือ
ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสยีง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส าคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

4.25 เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.26 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) 
ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมนิ
มูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

  ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบตอ่
จ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพจิารณา
ว่ากลุ่มบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

5.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน  

 ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิน การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทฯขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ
ประเมินการเพิ่มขึ ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจ าลอง ความเสี่ยงในการเรียกช าระมูลค่า
หลักประกัน การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายกลุ่มและรายตัว ความน่าจะเป็นของการได้รับช าระหนี้ รวมถึง
การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ าลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณ
การและ ข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น การปรับปรุงค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต 
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5.3 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์
นั้น 

5.4 การก าหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท าให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษัทฯในการ
ใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น  

5.5 การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

กลุ่มบริษัทฯไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดย
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง  

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้น ๆ 
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5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์
จากแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้
จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกดิ
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

5.9 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน
แบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพ
คล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว  ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

5.10 คดีฟ้องร้อง 
กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกลุ่ม
บริษัทฯจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินในส่วนนั้น 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2563 079 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม  2562 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม  2562 
เงินสด เงินฝากระยะสั้น, ตั๋วเงินระยะสั้นและ
เงินทุนระยะสัน้ที่มีอายุไมเ่กิน 3 เดอืน                         
นับจากวันที่ได้มา 1,743,884 682,965 1,725,855 658,048 

หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลกูค้า (1,522,278) (581,452) (1,522,278) (581,452) 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (38) - (38) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  221,568 101,513 203,539 76,596 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
รายการที่มิใชเ่งินสด:     
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตนโดย          
ยังมิได้ช าระเงิน 12,476 105 12,476 105 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยส์ิทธิการใชแ้ละ 
หนี้สินตามสญัญาเชา่ 126,691 - 125,477 - 

 

7. ลกูหนีส้ านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562  
ลูกหนี้ส านักหกับัญช ี 523,969 265,028 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่างประเทศ 278,096 212,009 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 5,311 1,047 
หัก: ลูกหนี้ส านักหักบัญชีในนามบรษิัทฯเพื่อลูกค้า (311,480) (134,912) 
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่างประเทศในนามบริษัทฯเพื่อลกูค้า (213,481) (200,944) 
ลูกหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 282,415 142,228 
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8. ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย ์   
ลูกหนี้ซือ้หลักทรัพยด์้วยเงินสด 2,374,751 1,625,164 
เงินใหกู้้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์ 1,161,614 910,630 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวางประกัน 94,933 6,193 
ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 50,815 4,105 
ลูกหนี้อื่น 10,738 1,007 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรพัย ์ 3,692,851 2,547,099 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 4,466 4,287 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (207) 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (8,148) - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  3,689,169 2,551,179 
ลกูหนีธ้รุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้   
ลูกหนี้ธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 71,307 7,339 
ลูกหนี้อื่น 6,003 5,911 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (5,911) 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (7,003) - 
ลูกหนี้ธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 70,307 7,339 
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  3,759,476 2,558,518 
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8.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ าแนกตามการจัดชั้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯได้จ าแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ดอกเบี้ยค้างรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9/ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้  

    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรพัย์และ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและ
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดติที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดติที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น 
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย ์    
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง      
 ด้านเครดติ 3,686,579 3,686,579 - 
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญของความเสี่ยง         
 ด้านเครดติ - - - 
ลูกหนี้ที่มีการดอ้ยค่าด้านเครดิต 10,738 10,738 (8,148) 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรพัย ์ 3,697,317 3,697,317 (8,148) 
ลกูหนีธ้รุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้    
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง       
ด้านเครดติ 71,307 71,307 (1,000) 
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญของความเสี่ยง         
ด้านเครดติ - - - 
ลูกหนี้ที่มีการดอ้ยค่าด้านเครดิต 6,003 6,003 (6,003) 
รวมลูกหนี้ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 77,310 77,310 (7,003) 

รวมลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 3,774,627 3,774,627 (15,151) 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 

 จ านวนมูลหนี ้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญที่ตัง้ไว้ 

มูลหนี้สุทธหิลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ 
มูลหนี้จัดชั้นปกต ิ 2,557,511 - 2,557,511 
มูลหนี้จัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 1,007 - 1,007 
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 5,911 (5,911) - 

รวม 2,564,429 (5,911) 2,558,518 
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9. สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิอนพุนัธ ์
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน 
 

มูลค่ายุติธรรม 
จ านวนเงินตาม

สัญญา มูลค่ายุติธรรม 
จ านวนเงินตาม

สัญญา 
ตราสารอนพุนัธเ์พือ่คา้     
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนพุันธ ์ - - 22,966 4,032,458 
สัญญาฟิวเจอร์ส(1) - 640,661 - 239,150 
สัญญาออปชั่น 686 10,655 418 12,235 
รวม 686 651,316 23,384 4,283,843 

 (1)สัญญาฟิวเจอร์สมีการช าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจ านวน 32 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 
 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสญัญา 
ตราสารอนพุนัธเ์พือ่คา้    
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนพุันธ์  - 19,371 1,450,585 
สัญญาฟิวเจอร์ส(1) - - 695,144 
รวม - 19,371 2,145,729 

(1)สัญญาฟิวเจอร์สมีการช าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจ านวน 17 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการช าระราคาแบบส่วนต่างเป็นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ 
วันซื้อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธิ 
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10. เงนิลงทนุ 
10.1 มลูคา่เงนิลงทนุและมลูคา่ยตุธิรรม 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
 มูลค่ายุติธรรม/                

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรม/              
ราคาตามบัญช ี

มลูคา่ยตุธิรรม   
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ   
หลกัทรพัยเ์พือ่คา้   
ตราสารทุนทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศตามมูลค่ายตุิธรรม 704,428 778,641 

รวม 704,428 778,641 
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่   
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 3,190 - 

รวม 3,190 - 
ราคาทนุตดัจ าหนา่ย   
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย   
เงินฝากประจ า 2,101,295 - 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,478,177 - 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า (3,579,472) - 

รวม - - 
เงนิลงทนุทีจ่ะถอืจนครบก าหนด   
เงินฝากประจ า - 1,501,289 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 1,096,565 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า - (2,597,854) 

รวม - - 
ราคาทนุ   
เงนิลงทนุทัว่ไป   
ตราสารทุน - 20,190 
หัก: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (17,308) 

รวม - 2,882 

เงนิลงทนุ 707,618 781,523 
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10.2 เงนิลงทุนในเงนิฝากในสถาบนัการเงนิและเงนิลงทนุในตราสารหนี้แยกตามอายคุงเหลอืของสญัญา 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคา่ตามราคาทนุตดัจ าหนา่ย     
เงินฝากประจ า 2,101,295 - - 2,101,295 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,478,177 - - 1,478,177 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า (3,579,472) - - (3,579,472) 

รวม - - - - 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
เงนิลงทนุทีจ่ะถอืจนครบก าหนด     
เงินฝากประจ า 1,501,289 - - 1,501,289 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,096,565 - - 1,096,565 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า (2,597,854) - - (2,597,854) 

รวม - - - - 

10.3  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุน 

เหตผุลของการใช้
ทางเลอืกในการ
แสดงรายการด้วย

วิธีดังกล่าว มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ                

ก าไรหรือขาดทุน
สะสมที่ถูกโอน
ภายในส่วนของ

เจ้าของ 
เหตผุลของการ

โอน 
อุตสาหกรรมหลักทรพัย ์ ตั้งใจจะถือยาว 2,308 64 -  
อื่นๆ ตั้งใจจะถือยาว 882 - -  
รวม  3,190 64 -  
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11. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

     ทุนที่ออกและช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่า         
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ที่จดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน สกุลเงิน 

31   
ธันวาคม
2563 

31   
ธันวาคม
2562 

31   
ธันวาคม
2563 

31   
ธันวาคม
2562 

31   
ธันวาคม
2563 

31   
ธันวาคม
2562 

     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 
บรษิทัรว่ม           
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย ์
กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 
63,960,000 63,960,000 20.01 

 
20.01 

 
121,190 116,411 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม         121,190 116,411 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ทุนที่ออกและช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่า         
ตามวิธีราคาทุน 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ที่จดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน สกุลเงิน 

31   
ธันวาคม
2563 

31   
ธันวาคม
2562 

31   
ธันวาคม
2563 

31   
ธันวาคม
2562 

31   
ธันวาคม
2563 

31   
ธันวาคม
2562 

     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 
บรษิทัยอ่ย           
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษา         
การลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

ที่ปรึกษา     
การลงทุน 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย         7,700 7,700 

บรษิทัรว่ม           
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย ์
กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม         105,462 105,462 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม       113,162 113,162 
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11.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก         
เงินลงทุนในบริษัทร่วม              

และการร่วมค้า                     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน 

 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่                    

31 ธันวาคม 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่                     

31 ธันวาคม 
ระหว่างปสีิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บรษิทัรว่ม       
SBI Royal Securities Plc. 5,263 4,044 (483) 6,694 - - 

รวม 5,263 4,044 (483) 6,694 - - 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม
ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบการเงินส าหรับปี 2562 ของบริษัทร่วม
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับข้อมูล
ทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีดังกล่าว 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคัญ 

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433 409 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 13 12 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31 31 
หนี้สินหมนุเวียน (2) (1) 
สินทรัพยส์ุทธ ิ 475 451 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.01 20.01 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกจิการที่ลงทุน 96 91 
ค่าความนิยม 25 25 
รวมมูลค่าเงินลงทุน 121 116 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 121 116 

สรุปรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
รายได ้ 49 42 
ก าไรส าหรับป ี 26 20 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรับปี - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรับป ี 26 20 
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12. คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้/คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นของบัญชี   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38 - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 15,151 6,118 

รวม 15,189 6,118 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีรายละเอียด ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 
ค่าเผื่อหนี้         
สงสัยจะสญู รวม 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต            

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยง           
ด้านเครดติ 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ    

ด้อยค่า                  
ด้านเครดติ    

ยอดต้นป ี - - - 6,118 6,118 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถอืปฏิบัต ิ - - 6,118 (6,118) - 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัด
มูลค่าเผื่อผลขาดทุนใหม ่ - - 8,033 - 8,033 

อื่นๆ 1,000 - - - 1,000 
ยอดปลายป ี 1,000 - 14,151 - 15,151 

  (หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่                   
31 ธันวาคม 2562 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ยอดต้นป ี 75,318 
หัก: หนี้สญู (69,151) 
หัก: โอนกลับหนีส้งสัยจะสญู (49) 

ยอดปลายป ี 6,118 
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13. อปุกรณ ์

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อุปกรณ ์ เครื่องตกแต่ง ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ ์  
 ส านักงาน และติดตั้ง อาคารเช่า ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทนุ       
1 มกราคม 2562 275,046 182,408 - 10,885 208 468,547 
ซื้อเพิ่ม 9,091 2,669 - - 9,085 20,845 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหน่าย (3,523) (10,084) - - - (13,607) 
โอนเข้า (ออก) 5,519 2,058 - - (7,577) - 
31 ธันวาคม 2562 286,133 177,051 - 10,885 1,716 475,785 
ซื้อเพิ่ม 12,555 7,572 30,156 - 7,967 58,250 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหน่าย (12,549) (18,174) - - - (30,723) 
โอนเข้า (ออก) 3,349 (4,904) 8,853 - (7,298) - 

31 ธันวาคม 2563 289,488 161,545 39,009 10,885 2,385 503,312 
คา่เสือ่มราคาสะสม       
1 มกราคม 2562 218,322 165,973 - 10,147 - 394,442 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 18,692 5,674 - 738 - 25,104 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/          
ตัดจ าหนา่ย (3,401) (10,084) - - - (13,485) 

31 ธันวาคม 2562 233,613 161,563 - 10,885 - 406,061 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 18,861 5,715 236 - - 24,812 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/             
ตัดจ าหนา่ย (12,549) (14,581) - - - (27,130) 

31 ธันวาคม 2563 239,925 152,697 236 10,885 - 403,743 
มลูคา่สทุธติามบญัช ี       

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

31 ธันวาคม 2563 49,563 8,848 38,773 - 2,385 99,569 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่       

31 ธันวาคม 2562      25,104 

31 ธันวาคม 2563      24,812 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
341 ล้านบาท และ 352 ล้านบาท ตามล าดับ 
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14. สัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทฯท าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง             
1 - 14 ปี 

14.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อาคาร 
อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 - รายการปรับปรุง

จากการน ามาตรฐานใหม่มาถือ
ปฏิบัติครั้งแรก 207,795 - 30,274 238,069 

เพิ่ม 118,204 1,141 7,346 126,691 
ตัดจ าหน่าย (8,527) - - (8,527) 

31 ธันวาคม 2563 317,472 1,141 37,620 356,233 
ค่าเสือ่มราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 - - - - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 65,844 435 11,714 77,993 
ตัดจ าหน่าย (1,120) - - (1,120) 

31 ธันวาคม 2563 64,724 435 11,714 76,873 
มลูคา่สทุธติามบัญช ี     

31 ธันวาคม 2563 252,748 706 25,906 279,360 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคาร 
อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 - รายการปรับปรุง

จากการน ามาตรฐานใหม่มาถือ
ปฏิบัติครั้งแรก 207,795 - 30,274 238,069 

เพิ่ม 118,204 1,141 6,132 125,477 
ตัดจ าหน่าย (8,527) - - (8,527) 

31 ธันวาคม 2563 317,472 1,141 36,406 355,019 
ค่าเสือ่มราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 - - - - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 65,844 435 11,557 77,836 
ตัดจ าหน่าย (1,120) - - (1,120) 

31 ธันวาคม 2563 64,724 435 11,557 76,716 
มลูคา่สทุธติามบัญช ี     

31 ธันวาคม 2563 252,748 706 24,849 278,303 
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14.2 หนีส้นิตามสญัญาเชา่  
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
หนี้สินตามสญัญาเชา่ 196,805 195,660 
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (16,589) (16,512) 
รวม 180,216 179,148 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุข้อ 38 
ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 

14.3 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสญัญาเชา่ทีร่บัรู้ในงบก าไรขาดทนุ 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์สิทธกิารใช ้ 78,084 77,927 
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 7,210 7,187 
ค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสัน้ 10,414 9,966 
รวม 95,708 95,080 

 กลุ่มบริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 157 
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 156 ล้านบาท) 
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15. สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ค่าสมาชิกตลาด

และ 
ค่าซื้อส่วนงาน
นายหน้าลูกค้า โปรแกรม สิทธิในการใช้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลาดอนุพันธ์ รายย่อย คอมพิวเตอร์ ระบบ ระหว่างพัฒนา รวม 

ราคาทนุ       
1 มกราคม 2562 5,000 6,384 385,999 - 10,360 407,743 
ซื้อเพิ่ม 1,605 - 7,419 - 15,411 24,435 
ตัดจ าหนา่ย - - (22) - - (22) 
โอนเข้า (ออก) - - 19,162 - (19,162) - 
31 ธันวาคม 2562 6,605 6,384 412,558 - 6,609 432,156 
ซื้อเพิ่ม - - 2,385 - 5,592 7,977 
โอนเข้า (ออก) - - 5,612 - (5,612) - 
31 ธันวาคม 2563 6,605 6,384 420,555 - 6,589 440,133 
คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม       
1 มกราคม 2562 5,000 6,384 136,020 - - 147,404 
ค่าตัดจ าหนา่ยส าหรับป ี - - 38,311 - - 38,311 
ค่าตัดจ าหนา่ยส่วนตัด
จ าหนา่ย - - (22) - - (22) 
31 ธันวาคม 2562 5,000 6,384 174,309 - - 185,693 
ค่าตัดจ าหนา่ยส าหรับป ี - - 39,768 - - 39,768 
31 ธันวาคม 2563 5,000 6,384 214,077 - - 225,461 
มลูคา่สทุธติามบญัช ี       

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

31 ธันวาคม 2563 1,605 - 206,478 - 6,589 214,672 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปสีิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562      38,311 

31 ธันวาคม 2563      39,768 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดจ าหน่ายหมดแล้วแต่
ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีจ านวน 109 ล้าน
บาท และ 99 ล้านบาท ตามล าดับ  
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16. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีและภาษเีงนิได้  
16.1 สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อตัดบญัชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที ่เกิดจากรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษเีงินได้             
รอตดับัญชีที่แสดงใน                      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กดิจาก:     
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น/ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ 3,401 1,182 2,219 (10) 

ส่วนแบ่งผล (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                 (3,146) (2,190) (956) 529 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,663 12,899 1,764 1,806 
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า                  
เงินลงทุนและตราสารอนพุันธ ์ 12,041 (1,503) 13,544 155 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน ์ 849 42,301 (41,452) 31,720 
อื่น ๆ 9,621 6,936 2,685 132 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 37,429 59,625 (22,196) 34,332 

รับรู้รายได้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได:้     
- รับรู้ในส่วนก าไรหรอืขาดทุน   (22,231) 32,097 
- รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   35 2,235 

รวม   (22,196) 34,332 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษเีงินไดร้อตัด
บัญชีที่แสดงในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กดิจาก:     
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น/ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ 3,401 1,182 2,219 (10) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,068 12,530 1,538 1,563 
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
และตราสารอนุพันธ ์ 12,041 (1,503) 13,544 155 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน ์ 849 42,301 (41,452) 31,720 
อื่น ๆ 9,618 6,936 2,682 132 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 39,977 61,446 (21,469) 33,560 

รับรู้รายได้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได:้     
- รับรู้ในส่วนก าไรหรอืขาดทุน   (21,407) 32,694 
- รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   (62) 866 

รวม   (21,469) 33,560 

16.2 ภาษเีงนิได ้

 ภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั     
ภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับป ี - (94) - - 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
ภาษีเงินได้รอตดับัญชีจากการเกดิผลแตกต่างชั่วคราว 
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (22,231) 32,097 (21,407) 32,694 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (22,231) 32,003 (21,407) 32,694 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 104,287 (170,086) 108,973 (173,527) 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
(ก าไร) ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรา

ภาษี (20,857) 34,017 (21,795) 34,705 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ                
ค่าใช้จ่ายทางภาษี 392 (2,014) 388 (2,011) 

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์              
ภาษีเงินได้ (1,766) - - - 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (22,231) 32,003 (21,407) 32,694 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีรายการผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 8.8 ล้านบาท ที่บริษัท
ย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้  
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17. สนิทรพัยอ์ืน่ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ดอกเบี้ยค้างรับ 9,644 7,385 9,644 7,385 
ค่าใช้จา่ยจา่ยล่วงหนา้ 26,313 28,351 26,070 28,164 
เงินมัดจ า 20,980 21,980 20,979 21,980 
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการช าระ
ราคาและสง่มอบหลักทรพัย ์ 115,461 97,339 115,461 97,339 

เงินประกันหลักทรัพยเ์พือ่ความมั่นคง 5,000 5,000 5,000 5,000 
เงินทดรองจ่าย  8,143 10,103 8,118 10,103 
เงินวางตามสญัญาเช่าที่ยงัไม่มีผลบงัคับใช ้ - 8,242 - 8,242 
เงินปันผลค้างรับ 336 317 336 317 
ลูกหนี้อื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน - - 705 4,301 
ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ที่จา่ยรอรับคืน 18,640 13,465 16,217 10,224 
อื่น ๆ 8,914 9,804 8,913 9,803 
รวม 213,431 201,986 211,443 202,858 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้น/                               

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,856) (2,856) (2,856) (2,856) 

สินทรัพยอ์ื่น  210,575 199,130 208,587 200,002 
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18. เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 
 อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคงเหลือของหนี ้  
 ต่อป ี ที่จะครบก าหนดช าระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ      
ตั๋วสัญญาใช้เงิน                                              0.95 - 1.85 350,000 - - 350,000 

รวม  350,000 - - 350,000 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 
 อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคงเหลือของหนี ้  
 ต่อป ี ที่จะครบก าหนดช าระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ      
ตั๋วสัญญาใช้เงิน                                              1.70 50,000 - - 50,000 

รวม  50,000 - - 50,000 

19. เจา้หนีส้ านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เจ้าหนี้ส านักหกับัญช ี 291,002 660,293 
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรพัยต์่างประเทศ 12,174 2,280 
เจ้าหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 303,176 662,573 
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20. เจา้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เจา้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัย ์   
เจ้าหนี้ซื้อขายหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 1,779,866 923,182 
เจ้าหนี้ทรพัย์สินวางประกัน 50,815 4,096 
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 87,415 6,210 
เจ้าหนี้ธุรกจิหลักทรพัย ์ 1,918,096 933,488 
เจา้หนีธ้รุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้   
เจ้าหนี้ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 10,338 7,044 

เจา้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 1,928,434 940,532 

21. ตราสารหนีท้ีอ่อก 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 อัตราดอกเบี้ย/ ระยะเวลาคงเหลือของหนี ้  
 ส่วนลด ต่อป ี ที่จะครบก าหนดช าระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ป ี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารหนีท้ีอ่อก      
ตั๋วแลกเงิน (มูลค่าหน้าตั๋ว 280 ล้าน
บาท และไม่มีดอกเบี้ยหนา้ตั๋ว) 3.25 278,975 - - 278,975 

รวม  278,975 - - 278,975 

22. ประมาณการหนีส้นิ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 
ต้นทุน                              

ในการรือ้ถอน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น รวม 
    

รวมประมาณการหนี้สิน 30,768 1,814 32,582 
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23. ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม  

 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานต้นป ี 64,493 55,463 62,649 54,835 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ต้นทุนบริการในปจัจุบัน 11,087 9,579 10,003 8,538 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,596 1,478 1,550 1,460 
ต้นทุนบริการในอดีต  - 5,576 - 5,576 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย:     
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ           
ด้านประชากรศาสตร ์ - - - - 

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ            
ทางการเงนิ  - 4,483 - 4,326 

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ - - - - 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหว่างป ี (3,862) (12,086) (3,862) (12,086) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายป ี 73,314 64,493 70,340 62,649 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 11,087 9,579 10,003 8,538 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,596 1,478 1,550 1,460 
ต้นทุนบริการในอดีต - 5,576 - 5,576 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,683 16,633 11,553 15,574 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 12 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 11 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
กลุ่มบริษัทฯประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 9 ปี) 

สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้
ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละต่อป)ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
อัตราคิดลด 1.22 - 2.43 1.22 - 2.43 
อัตราการขึ้นเงินเดอืนในอนาคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 

สมมตฐิานเพิ่มขึ้น  

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมตฐิาน ลดลง 

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (4.3) 1.0 4.8 
อัตราการขึ้นเงินเดอืนในอนาคต 1.0 6.2 1.0 (5.7) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (8.5) 20.0 10.4 

 

  



 

102 รายงานประจ าปี 2563 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) 

 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2562 

 

สมมตฐิานเพิ่มขึ้น  

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมตฐิาน            
ลดลง 

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (4.0) 1.0 4.5 
อัตราการขึ้นเงินเดอืนในอนาคต 1.0 5.1 1.0 (4.7) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (7.3) 20.0 9.1 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 

สมมตฐิานเพิ่มขึ้น  

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมตฐิาน               
ลดลง 

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (4.1) 1.0 4.6 
อัตราการขึ้นเงินเดอืนในอนาคต 1.0 5.9 1.0 (5.4) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (8.1) 20.0 10.0 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 
 

สมมตฐิานเพิ่มขึ้น  

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมตฐิาน           
ลดลง 

ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (3.9) 1.0 4.3 
อัตราการขึ้นเงินเดอืนในอนาคต 1.0 4.9 1.0 (4.5) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (7.1) 20.0 8.8 
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24. เจา้หนีอ้ืน่  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เจ้าหนี้อื่น  1,353 1,353 
เจ้าหนี้อื่น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 86 86 

รวมเจ้าหนี้อื่น 1,439 1,439 

 เจ้าหนี้อื่นเป็นเจ้าหนี้จากการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญา Loan Management Agency Agreement 
แทนธนาคารดังกล่าว  

25. หนีส้นิอืน่  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 307,234 158,864 300,124 157,095 
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 9,573 8,708 9,559 8,198 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจา่ย 11,362 6,045 11,168 5,784 
เงินประกันพนักงาน 2,212 2,512 2,212 2,512 
อื่น ๆ 13,871 13,166 13,870 13,166 
รวมหนี้สินอื่น 344,252 189,295 336,933 186,755 

26. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 
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27. รายไดค้า่นายหนา้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรพัย ์ 1,188,652 795,592 
ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ ์ 120,644 113,707 
ค่านายหน้าอื่น 5,456 4,856 
รวม 1,314,752 914,155 

28. รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 
     
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 57,501 48,323 57,501 48,323 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 17,200 9,860 17,200 9,860 
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 2,326 1,224 2,326 1,224 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3,168 801 3,098 801 
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน 38,253 18,016 38,253 18,016 
อื่น ๆ 4,339 3,165 4,339 3,165 

รวม 122,787 81,389 122,717 81,389 

29. รายไดด้อกเบีย้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 
     
รายได้จากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 40,947 55,246 40,947 55,246 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน 43,822 58,023 43,687 57,759 

รวม 84,769 113,269 84,634 113,005 
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30. ก าไรและผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 
   
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (21,179) 76,623 
ก าไรจากตราสารอนุพันธ์ 177,135 40,392 
เงินปันผลรับ 12,878 23,540 

รวม 168,834 140,555 

31. คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 
     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5,546 1,655 5,546 1,655 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 7,211 - 7,187 - 
เงินฝากลูกค้า 21,964 26,513 21,964 26,513 

รวม 34,721 28,168 34,697 28,168 

32. กองทนุส ารองเลีย้งชพี 

 กลุ่มบริษัทฯและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษัทฯและพนักงานของแต่ละบริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที ่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ                    
บริษัทฯ ในระหว่างปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯได้รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 22 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ล้านบาท) (2562: ในงบการเงินรวม 12 ล้าน
บาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 11 ล้านบาท) 
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33. ก าไรตอ่หุน้ 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี  

34. เงนิปนัผล 

    
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 25 เมษายน 2562 35 0.06 

35. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

35.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชื่อ ความสัมพันธ ์
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด  

เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
บริษัท ฟินันซา่ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
บริษัท ฟินันซา่ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ทรู ทัช จ ากัด มีกรรมการร่วมกัน 
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35.2 รายการธุรกิจที่ส าคัญระหว่างปี 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธรุกจิกบับรษิทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตราตามสัญญา 
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 45,000 44,400 อัตราตามสัญญา 
รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
กรรมการและผูบ้ริหาร      
 รายได้ค่านายหนา้ 95 1 95 1 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทัว่ไป 
บริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน      
 รายได้ค่านายหนา้ 323 159 323 159 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทัว่ไป 
 รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 13,903 - 13,903 - อัตราตามสัญญา 
 ค่าเช่าและค่าบริการจา่ย 529 1,871 529 1,871 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
 ค่าใช้จ่ายอื่น 5,400 - 5,400 - อัตราตามสัญญา 

35.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ยอดคงค้างระหว่างกลุ ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที ่เกี ่ยวข้องกัน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ                      
2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม

2562 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด     

ธนาคารไอซบีีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 5,355 999 5,355 999 
ลกูหนีอ้ืน่     

บริษัทหลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุเอฟเอสเอส                                       
   อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด - - 705 4,301 
บริษัท ฟนิันซ่า จ ากัด (มหาชน) 1,303 - 1,303 - 

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้     
บริษัท ฟนิันซ่า จ ากัด (มหาชน) 153 - 153 - 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย     
บริษัทหลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุเอฟเอสเอส                                       
   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 

- - 5,300 - 

กรรมการและผู้บริหาร - 14 - 14 
หนีส้นิอืน่     

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากัด  5,400 - 5,400 - 

(หน่วย: พนับาท) 
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35.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 205 172 186 162 
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 9 10 8 9 
รวม 214 182 194 171 

36. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 
36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 16 ล้านบาท                       
(31 ธันวาคม 2562: 15 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ 

36.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 16 ล้านบาท 
ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจาก
คดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงิน 

37. สว่นงานด าเนนิงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

- ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นส่วนงานที่เป็นนายหน้าในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ นายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป็นส่วนงานให้บริการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน 

- ส่วนค้าหลักทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ดูแลการลงทุน 
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กลุ่มบริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงาน 

 ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการ
วัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน  

 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

ส่วนงานนายหนา้ 
ซื้อขายหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขาย ส่วนงาน                การตัดรายการบญัชี     

 ล่วงหน้า วานิชธนกิจ ส่วนค้าหลักทรัพย์               ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได้จากภายนอก 1,432 1,036 55 47 103 93 (45) 44 1,545 1,220 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน           
    ตามส่วนงาน 396 102 24 22 31 25 (1) (1) 450 148 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล         85 113 
     รายได้อ่ืน         51 42 
     ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน         (526) (473) 

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         22 32 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีส่วนที่เปน็
ของบริษัทฯ         82 (138) 

สินทรัพย์จ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปน้ี  

                                                                                                                                          (หน่วย: ลา้นบาท) 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน 

ส่วนงานนายหนา้ซื้อ
ขายหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

ส่วนงาน                 
วาณิชธนกิจ 

ส่วนค้า
หลักทรัพย ์ รวมส่วนงาน 

สินทรัพยท์ี่
ไม่ได้ปันส่วน รวม 

31 ธันวาคม 2563 4,042 - 708 4,750 1,197 5,947 

31 ธันวาคม 2562 2,801 1 - 2,802 1,475 4,277 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

  กลุ่มบริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน             

         งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ตามงบการเงินรวม 

38. การบริหารความเสี่ยง 
 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  

เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ส านัก
หักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 
เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนี้สินตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้ที่ออก กลุ่มบริษัทฯ
มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

38.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาหรือ มี
คุณภาพด้านเครดิตเสื่อมลงจนไม่สามารถช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามสัญญาได้ 

 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน ลูกหนี้ส านักหัก
บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จ านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้โมเดล
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งกลุ่มบริษัทฯได้จัดท าและทบทวนโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทฯจะสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณเป็นระยะ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยมีการก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า การทบทวนวงเงิน 
การวางหลักประกัน การเพิ่มวงเงินทั้งในระดับคณะกรรมการและอ านาจรายบุคคลตามระดับของความเสี่ยง
และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาเครดิตควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากนี้การให้
สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย  
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เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในตราสารหนี้  

 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ไม่
สูงมากนักเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯมีเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่
อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้กลุ่ม
บริษัทฯเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต ่า 

38.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาด คือความเสี่ยงที่กระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื ่องมือทางการเงินอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในตลาด อันเกี่ยวเนื่องมาจากจากอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และราคาตราสารทุน กลุ่มบริษัทฯบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้ 

38.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ที่ออก อย่างไรกต็าม 
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบันเนื่องจากมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม
บริษัทฯจึงอยู่ในระดับต ่า  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด 
หรือวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก าหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 122 - - - - 100 222 0.05 - 0.75 - 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย์  - - - - - 282 282 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า  1,162 95 - - 15 2,487 3,759 4.75 - 5.25 - 

สินทรัพย์อนพุันธ ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 - 3.43 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 350 - - - - 350 - 0.95 - 1.85 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบรษิัทหลักทรัพย์ - - - - - 303 303 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า - 51 - - - 1,877 1,928 - 0.30 

ตราสารหนี้ที่ออก - - 279 - - - 279 - 3.25 
หนี้สินอนุพันธ ์ - - - - - 23 23 - - 
          

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก าหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 78 - - - - 24 102 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 142 142 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ์                     
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 - 3.40 - 3.43 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และ           
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 4 - - - 937 941 - 0.70 

หนี้สินอนุพันธ ์ - - - - - 19 19 - - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก าหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 105 - - - - 99 204 0.05 - 0.75 - 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 282 282 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ์                     
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1,162 95 - - 15 2,487 3,759 4.75 - 5.25 - 

สินทรัพย์อนพุันธ ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 - 3.43 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 350 - - - - 350 - 0.95 - 1.85 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 303 303 - - 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และ           
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 51 - - - 1,877 1,928 - 0.30 

ตราสารหนี้ที่ออก - - 279 - - - 279 - 3.25 
หนี้สินอนุพันธ ์ - - - - - 23 23 - - 

(หน่วย: ล้านบาท) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  

 ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษัทฯจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 แสดงได้ดังนี้ 

 อัตราดอกเบี้ย                             
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ 0.25% 2,904 
 (0.25%) (2,904) 

 การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นค านวณบนสมมติฐานว่าจ านวนเงินให้กู้ยืมและตัวแปรอื่นคงที่ตลอด 1 ปี เพื่อเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งนี้ข้อมูล
นี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก าหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 58 - - - - 19 77 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 142 142 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ์                      
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 - 3.40 - 3.43 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และ          
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 4 - - - 937 941 - 0.70 

หนี้สินอนุพันธ ์ - - - - - 19 19 - - 
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38.2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทาง
การเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

(หน่วย: ล้านหน่วย) 
 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 
31 ธันวาคม
2563 

31 ธันวาคม
2562 

31 ธันวาคม
2563 

31 ธันวาคม
2562 

31 ธันวาคม
2563 

31 ธันวาคม
2562 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
ดองเวียดนาม 94,684.3 106,350.7 86,777.4 101,236.4 0.0013 0.0013 
เหรียญฮอ่งกง 11.0 2.9 10.9 2.8 3.8753 3.8732 
เหรียญสหรฐัอเมริกา 3.7 1.5 1.9 1.4 30.0371 30.1540 

 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ 

38.2.3 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสาร
อนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลท าให้มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดการความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย 

38.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่กลุ่ม
บริษัทฯไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ
และทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทฯจะต้องน าไปช าระภาระผูกพันได้เมื่อครบก าหนด 

กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดรวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2563 
      ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี 
 

เกิน 5 ปี 
ไม่มี

ก าหนด ด้อยคุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222 - - - - - 222 
ลูกหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัท
หลักทรพัย ์ - 282 - - - - 282 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า  95 2,487 - - 1,162 15 3,759 

สินทรัพย์อนุพันธ์ - 1 - - - - 1 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 350 - - - - - 350 
เจ ้าหนี ้ส  าน ักหักบ ัญชีและบร ิษ ัท
หลักทรัพย์ - 303 - - - - 303 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า 51 1,877 - - - - 1,928 

ตราสารหนี้ที่อกก - 279 - - - - 279 
หนี้สินอนุพันธ์ - 23 - - - - 23 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 54 124 2 - - 180 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2562 
     ลูกหนี ้  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก าหนด ด้อยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102 - - - - 102 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย ์ - 142 - - - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 50 - - - - 50 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 937 - - - 941 
หนี้สินอนุพันธ์ - 19 - - - 19 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
      ลูกหนี ้  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด ด้อยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 204 - - - - - 204 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย ์ - 282 - - - - 282 
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้า  95 2,487 - - 1,162 15 3,759 

สินทรัพย์อนุพันธ์ - 1 - - - - 1 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 350 - - - - - 350 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 303 - - - - 303 
เจ้าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้า 51 1,877 - - - - 1,928 

ตราสารหนี้ที่อกก - 279 - - - - 279 
หนี้สินอนุพันธ์ - 23 - - - - 23 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 54 123 2 - - 179 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
     ลูกหนี ้  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก าหนด ด้อยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77 - - - - 77 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย์  - 142 - - - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 50 - - - - 50 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 937 - - - 941 
หนี้สินอนุพันธ์ - 19 - - - 19 
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39. การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะใช้ วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน 

39.1 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
    

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า      
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 51 51 - - 51 
สินทรัพยต์ราสารอนพุันธ ์      

 สัญญาออปชั่น 1 1 - - 1 
เงินลงทุน      

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 704 704 - - 704 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดใน
ประเทศ 3 - - 3 3 
หนีส้นิทางการเงนิ      
หนีส้นิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่มลูคา่ยตุธิรรม      
เจ้าหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า      

เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 87 87 - - 87 
หนี้สินอนพุันธ ์      

ใบส าคัญแสดงสิทธิอนพุันธ ์ 23 23 - - 23 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า     
ลูกหนี้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 4 - - 4 
เงินลงทุน      
ตราสารทุน 779 - - 779 
หนีส้นิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
เจ้าหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า     
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 6 - - 6 
หนี้สินอนพุันธ ์     
      ใบส าคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 19 - - 19 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  
กลุ่มบริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้/เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข)  มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศค านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้ อ
หลังสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดใน
ประเทศค านวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีในปัจจุบันของบริษัทท่ีไปลงทุน 

(ค)  มูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศค านวณโดย
ใช้ราคาเสนอขายหลังสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย 

(ง)  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่นที่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณ
โดยใช้ราคาที่ใช้ช าระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย 

(จ)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

(ฉ)  เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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40. การบรหิารจดัการทนุ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง การด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็น ไป
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

41. เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลท้ังสิ้น 35 ล้านบาท 

42. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 
บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ใหม่เพื่อให้เป็นตามข้อก าหนดของประกาศ ก.ล.ต. ที่  สธ.6/2562 
เรื่อง แบบงบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม                                                            
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ตามทีจ่ัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลกัทรัพย ์ - 55,246 
รายได้ดอกเบี้ย 113,269 - 
ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมอืทางการเงิน   
 - รายได้ดอกเบี้ย - 58,023 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ       
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ตามทีจ่ัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว้ 
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลกัทรัพย ์ - 55,246 
รายได้ดอกเบี้ย 113,005 - 
ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมอืทางการเงิน   
 - รายได้ดอกเบี้ย - 57,759 

การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจ้าของตามที่ได้รายงานไว้ 

43. การอนมุตังิบการเงนิ 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 

  



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2563 121 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างและยืดเยื้อต่อเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทย นับเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุด
ในรอบหลายทศวรรษ ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563                       
ผันผวนรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเช่นกัน โดย ณ สิ้นปี 2563 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทยปิดที่ 1,449.35 จุด ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 8.3 จากสิ้นปี 2562 ในระหว่างปี ดัชนีฯท าจุดสูงสดุที่ 
1,600.48 จ ุด ณ วันที ่  17 มกราคม และท าจุดต ่าสุดที ่  
1,024.46 จุด ณ วันที่ 23 มีนาคม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
รวมทั ้ง SET และ mai ในปี 2563 อยู ่ที ่ 68,607 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ
ตลาด mai ถ ึงร ้อยละ 76 และตลาด SET ร ้อยละ 28                           
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 263,148 ล้านบาท                      
ขายติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ถึงกว่า 5 เท่า ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อ
สุทธิติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ด้วยมูลค่า 34,209 ล้านบาท  

ตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นปีด้วยข่าวการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ปัญหาภัยแล้งรุนแรง และปัญหา
สงครามการค้าที่ยืดเยื้อมาจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะปัญหา
การระบาดของโควิด-19 ได้สร ้างความตื ่นตระหนกต่อ
ภาวะการลงทุนทั่วโลก หลายประเทศต้องใช้มาตรการปิดเมอืง
เพื ่อควบคุมการแพร่ระบาด ส าหรับประเทศไทย รัฐบาล
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 
ถึง 30 เมษายน มีการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของภาคธุรก ิจและลูกจ ้าง ด ัชน ีตลาด
หลักทรัพย์ปรับลงไปท าจุดต ่าสุดของปีในช่วงปลายไตรมาส
แรก ก่อนจะทยอยฟื้นตัวตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล 
ในขณะที่เศรษฐกิจไทยหดตัวรุนแรงในไตรมาส 2 นักลงทุน
ต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงครึ่ง
ปีแรกถึง 215,736 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันและ                      
นักลงทุนทั ่วไปในประเทศมีสถานะซื ้อสุทธิเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงครึ่งปีแรกสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 38  

 

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไทย
ในช่วงครึ่งปีหลังผ่อนคลายขึ้นจากการออกมาตรการต่างๆ 
ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประคับประคองและ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน ผลการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐของ
นายโจ ไบเดน และการประกาศผลการทดลองวัคซีนโควดิ-19 
ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถึง
ร้อยละ 95 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยทะยานขึ้นอีกครั้งด้วยมูลคา่
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงถึงกว่า 9 หมื่นล้านบาทในช่วง 2 
เดือนสุดท้ายของปี น าโดยนักลงทุนต่างชาติที ่กลับมามี
สถานะเป็นซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ ท าให้ภาพรวมมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า   

บร ิษ ัทฯ ด  า เน ินธ ุรก ิจโดยม ีธ ุรก ิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จึงพึ่งพารายได้ค่า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 75.3 
ของรายได้รวม ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศอันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขายของนักลงทุนอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าสัดส่วนมูลค่า
การซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศซึ่งเป็น กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาหลายปี
ที่ผ่านมา แต่ในปี 2563 กลับมีนักลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนเนื ่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19                     
ซึ่งท าให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่ม
มากขึ้นเป็นผลมาจากความผันผวนและอัตราผลตอบแทนที่
มากกว่าการลงทุนอื่น สวนทางกับนักลงทุนต่างประเทศที่มี
สัดส่วนลดลงและมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปีก่อน และ
ด้วยแอปพลิเคชันที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นเพื ่อใช ้ ในการซื ้อขาย
ออนไลน์ หรือ Finansia HERO ที ่สามารถตอบโจทย์นัก
ลงทุนหลากหลายประเภททั้งนักลงทุนภายในประเทศและนัก
ลงทุนต่างประเทศ ท าให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์                     
ของบริษัทฯ เป็นอันดับ 4 ของอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2563                 
ที่ร้อยละ 6  
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
(1) รายได้ 

รายการ 
2563 2562 เปลีย่นแปลง 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายได้ค่านายหน้า 1,315 75.3 914 70.6 401 43.9 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 123 7.0 81 6.3 42 51.9 
รายได้ดอกเบี้ย 85 4.8 113 8.7 (28) (24.8) 
ก าไรและผลตอบแทนจากเครือ่งมือทางการเงิน 169 9.7 141 10.9 28 19.9 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5 0.3 4 0.3 1 25.0 
รายได้อื่น 50 2.9 42 3.2 8 19.0 

รวม 1,747 100 1,295 100 452 34.9 

รายได้ค่านายหน้า 
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากรายได้

ค่านายหน้า คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า 401 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.9 ซึ่ง
การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้านี้เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นส าคัญ 
(Equity Market) ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 90.41 ของรายได้ค่า
นายหน้า รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
เพิ่มขึ้นจาก 114 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 121 ล้านบาทในปี 
2563 หร ือค ิดเป ็นการเพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 6.10 จากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนของนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเป็น
ลูกค้าหลักของบริษัทฯ หันมาลงทุนในตลาดตราสารอนุพนัธ์
มากขึ้น  

 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
7.0 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 81 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 
123 ล้านบาท ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9 สาเหตุของ
การเพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่
เพิ่มขึ้นจาก 0.8 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 3.2 ล้านบาทในปี 
2563 รวมถึง รายได้จากการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และการ
เป็นที ่ปรึกษาทางการเงินที ่ เพิ ่มขึ ้นจาก 58 ล้านบาท เป็น                     
75 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นเพราะจ านวนหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจ านวนที่เพิ่มขึ้น
จาก 13 หลักทรัพย์เป็น 15 หลักทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ                   
ม ีรายได ้จากส ่วนน ี ้ เพ ิ ่มข ึ ้น รวมถ ึงบร ิษ ัทฯ ม ีรายได้
ค่าธรรมเนียมจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพิ ่มข ึ ้นจาก                        
18 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 38 ล้านบาท อีกทั้งรายได้จาก

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 9.9 ล้านบาทในปี 
2562 เป็น 17.2 ล้านบาทในปี 2563 เป็นผลมาจากนักลงทุน
และมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น 

 
รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายได้
รวม ลดลง 28 ล้านบาท จากปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.8 สาเหตุที่ลดลงเกิดจากรายได้จากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื ้อ
หลักทรัพย์ลดลงจาก 55 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 41                        
ล้านบาท ในปี 2563 และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบนั
การเงินลดลงจาก 58 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 44 ล้านบาท
ในปี 2563 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต ่าลงอันเนื่องมาจาก
นโยบายและภาวะทางเศรษฐกิจ 

 
ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

รายได้ท ี ่ม ีส ัดส่วนส าคัญอีกประเภทหนึ ่ง คือ                      
ก าไรและผลตอบแทนจากเครื ่องมือทางการเงิน ซึ ่งคิดเป็น            
ร้อยละ 9.7 ของรายได้รวม โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และ
ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นส าคัญ ซึ่งในปี 
2563 รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 28 ล้านบาท หรือคดิเป็น
ร้อยละ 19.9 สาเหตุหลักเป็นเพราะก าไร จากตราสารอนุพันธ์
เพิ ่มข ึ ้นอย่างมีน ัยจาก 40 ล้านบาทเป็น 177 ล้านบาท 
เนื ่องจากการเพิ ่มข ึ ้นของนักลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
ถึงแม้ว่า ธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
จากที่มีผลก าไรปีก่อนหน้ามาเป็นผลขาดทุนที่ 21 ล้านบาท 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชา จ านวน 5 ล้าน
บาท เพิ่มขึ ้น ร้อยละ 25.0 จากผลประกอบของบริษัทร่วม
ดังกล่าวที่มีผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากธุรกิจวาณิชธน
กิจในประเทศกัมพูชา 

 

รายได้อื่น 
บริษัทฯ มีรายได้อื ่นที ่มิใช่มาจากการประกอบธุรกิจ

ปกติในปี 2563 จ านวน 50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้าจ านวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.0 จากรายได้
การบริการลูกค้าสถาบันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น บวกกับก าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 

(2) ค่าใช้จ่าย 

รายการ 
ป ี2563 ป ี2562 เปลีย่นแปลง 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 943 57.4 796 61.5 147 18.5 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 232 14.1 219 16.9 13 5.9 
ค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 35 2.1 28 2.2 7 25.0 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู (โอนกลบั) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
ค่าใช้จา่ยอื่น 

0 
11 

422 

0 
0.7 
25.7 

0 
0 

422 

0.0 
0.0 
32.6 

0 
11 
0 

0.0 
100.0 
0.0 

รวม 1,643 100 1,465 100 178 12.2 

 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ ่ายผลประโยชน์พนักงานเป ็น
ค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 
2563 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 18.5 เป็นผลมาจากค่าท าประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความ
เสียหายจากการบริหารงานที่เพิ่มขึ้นและค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทฯ ในปี 

2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.9 สาเหตุของการเพิม่ขึ้นน้ี เกิดจากค่าธรรมเนียมจ่ายในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์แก่หน่วยงานก ากับตามมูลค่าการซื้อขาย
ของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ค่าใช้จ่ายอื่น 
ส่วนค่าใช ้จ ่ายอื ่นของบริษัทฯ ในปี 2563 นั ้น 

เพิ่มขึ้น 5 แสนบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12  

 
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากคา่ใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
และค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 3 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ดอกบี้ย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)  และผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 46 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปี 2563 จ านวน 11 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึน้จากหนี้สนิตามสัญญาเชา่
ที่เข้ามา และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น 
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(3) ก าไรสุทธิ 

รายการ 
ป ี2563 ป ี2562 เปลีย่นแปลง 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายได ้ 1,747 100.0 1,295 100.0 452 34.9 
ค่าใช้จา่ย 1,643 94.0 1,465 113.1 178 12.2 
ภาษีเงินได ้ 22 1.3 (32) (2.5) 54 (168.8) 
ก าไรสทุธ ิ 82 4.7 (138) (10.6) 220 159.4 

 
ในปี 2563 บริษัท มีรายได้ 1,747 ล้านบาท ซึ ่ง

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
34.9 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
จ านวน 178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.2 ผลจากการเพิ่มขึน้
ของรายได้และค่าใช้จ่าย จึงท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรในปี 2563 
จ านวน 82 ล้านบาท คิดเป็นผลก าไรร้อยละ 4.7 ซึ่งผลก าไร
ดังกล่าวนั้นเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนและการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากการ
ที่นักลงทุนเชื่อว่าสามารถเก็งผลก าไรจากการลงทุนและไดร้ับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุน
ประเภทอื่นๆ เนื ่องจากภาวะที่ตลาดเกิดความผันผวนจาก
สถานการณ์โควิด-19 

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on 
Equity : ROE) ในปี 2563 เป็นอัตราบวกร้อยละ 3.43 ซึ ่ง

เพิ ่มขึ ้นจากปี 2562 ที ่เท่ากับติดลบร้อยละ 5.66 สาเหตุ
ส าคัญเนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลก าไรจากการประกอบการ 
จึงท าให้อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นจาก
ติดลบร้อยละ 10.66 ในปี 2562 เป็นอัตราบวกร้อยละ 4.70 
ในปี 2563 ประกอบกับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของ
เจ้าของ (Equity Multiplier) เพิ ่มขึ ้นจาก 1.82  เท่าในปี 
2562 เป็น 2.45 เท่าในปี 2563 เพราะลูกหนี้ส านักหักบัญชี
และบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 142 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 
282 ล้านบาทในปี 2563 ซึ ่งการเพิ ่มข ึ ้นนี ้ม ิได ้เป ็นการ
เปลี ่ยนแปลงที ่ม ีน ัยส  าค ัญแต ่อย ่างใด อย่างไรก ็ตาม 
อ ั ต ราส ่ วนหม ุ น เ ว ี ยนของส ิ นทร ัพย ์  ( Total Assets 
Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 0.29 เท่าในปี 2562 เป็น 0.34 เท่าใน
ปี 2563 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้ส านักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์ 282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 140 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.57 โดยสาเหตุของการเพิ่ม
ขึ้นมาจากลูกหนี้ส านักหักบัญชีที่ เพิ่มขึ้นจาก 265 ล้านบาท 
ในปี 2562 เป็น 524 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 97.7 

 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ ้น 5,947 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นจากปีก่อนหน้า 1 ,670 
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 39.0 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น คือ 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็น
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด เพิ่มขึ้น 1,201 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 46.9 ซึ่งรายการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสองวัน
ท าการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี การเพิ่มขึ้นของรายการนี้
จึงถือเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นการ
เปลี ่ยนแปลงที ่ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ รายการลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีส่วนประกอบ
ดังต่อไปนี ้

 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ณ สิ้นปี 2563
เท่ากับ 2,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 
จ านวน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.12 

 เงินให้กู ้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ ณ สิ ้นปี 2563
เท่ากับ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 
จ านวน 251 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.56 

 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากบั 
95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 89 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,432.9 

 ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 
2563 เท่ากับ 51 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากสิ้นปี 
2562 จ านวน 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1,137.9 

 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ ้นปี 
2563 เท่ากับ 71 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 
2562 จ านวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
871.6 

 ลูกหนี้อื่น (ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า) ณ สิ ้นปี 2563 เท่ากับ 17 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 10 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 141.99 

บริษัทฯ ได้จัดท าบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
ตามาตรฐานการรายงานทางการเง ินท ี ่ก  าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฏหมายว่า
ด ้วยว ิชาช ีพบ ัญช ี  และประกาศคณะกรรมการก  าก ับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2562  

 
เงินลงทุน 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 708 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป ็นหลักทร ัพย์ เพื ่อค ้า 704 ล ้านบาท โดยได้
เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ที่ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 779 
ล้านบาทและเงินลงทุนทั ่วไป 3 ล้านบาทจากเงินลงทุนรวม
ทั้งหมด 782 ล้านบาท  ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการ
ถือครอง ณ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม 121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.8 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.11 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงท าให้เงินลงทุนแสดงมูลค่า 
ตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศ
กัมพูชาเพิ่มขึ้น 

 
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 314 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.6 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจากรายการ
อุปกรณ์ส านักงาน เครื ่องตกแต่งและติดตั ้ง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 
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สินทรัพย์อืน่ ๆ ที่นอกเหนือจาก ลูกหนี้ส านักหกับัญชี
และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์อื ่นๆ อีก 7 ประเภท ได้แก่                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     รายได้ค่าธรรมเนียม

ค้างรับ สินทรัพย์อนุพันธ์ เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน สินทรัพย์
สิทธิการใช้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  และสินทรัพย์อื่น 
ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 399 
ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 110.5 

 
 

 

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน 
สภาพคล่อง 

ณ สิ ้นปี 2563 บริษ ัทฯ มีเง ินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 120 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

 กิจกรรมด าเนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมด าเนินงานติดลบ 256 ล้านบาท โดย
สาเหตุหลัก คือ บริษัทฯมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้ส านัก
หักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ลดลงกว่า 359 
ล้านบาท  อีกประการหนึ่งคือบริษัทมีเงินสดจ่าย
ลูกหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนเป็น 1 ,335 ล้าน
บาท  โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ของ
ทั ้งส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และ 
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่
ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทมีมาตรการการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระ
หนี้ของลูกค้าอย่างรัดกุมและเข้มงวด อีกทั้งยัง
พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคง 

 กิจกรรมลงทุน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุน 54 ล้านบาท ซึ ่งลดลงจากปี 
2562 เป็นจ านวน 33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการจ่ายเงินสดซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนน้อยลง
ถึง 58 ล้านบาท จึงท าให้เง ินสดของบริษัทฯ 
ลดลงจากกิจกรรมนี้ 

 กิจกรรมจัดหาเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 430 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลกั
เกิดจากรายการเงินสดจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินที ่เพิ่มขึ ้น และเงินสดจากตราสารหนี้ที่
ออกที่เพิ่มเข้ามา 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาสภาพคล่องของ
บริษัทฯ เพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการ
ด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  (NCR) ให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดด้วย ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง 
ๆ เช่น ปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการรบัประกนั
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ 
ได้ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่ารอ้ยละ 
7 ซ ึ ่ง เป ็นอัตราข ั ้นต ่าตามเกณฑ์การด ารงเง ินกองทุน                       
สภาพคล่องสุทธิที่ส านักงาน ก.ล.ต. แสดงให้เห็นถึงสภาพ
คล่องที่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
เปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการช  าระราคาและการส ่งมอบ
หลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 ช่วยให้บริษัทฯ เกิดความ
ยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินทุนและสภาพคล่องมากขึ้น 
แหล่งที่มาของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีแหล่งที่มา
ของเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ หนี้สินจ านวน 3,516 ล้านบาท 
และส่วนของเจ้าของจ านวน 2 ,431 ล้านบาท โดยคิดเป็น
อัตราส่วนหนี ้ส ินต่อส่วนของเจ ้าของ เท่ากับ 1.45 เท่า 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของหนี ้สิน จะพบว่า 
รายการหลักของหนี้สิน คือ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 32.43 ของแหล่ง
เงินทุนทั้งหมด ซึ่งรายการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในสองวันท าการสุดท้ายของ             
แต่ละงวดบัญชี รายการดังกล่าวจึงมิใช่แหล่งที่มาของเงินทุน
โดยแท้จริง ดังนั้น หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
เจ ้าของโดยที ่ ไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว บริษ ัทฯ จะมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.65 เท่า เท่านั้น 
โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่มีอัตราส่วนนี้เท่ากับ 0.42 เท่า 
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานในอนาคต  
ผลการด าเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความ           

ไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบ และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการลงทุนและก าหนดระเบียบท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ความเสี่ยงในด้านการ
ช าระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ด าเนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และน าเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมาก
ข้ึน 

รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงผลการด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ส่งผลต่อความสนใจและความสามารถในการลงทุนของนักลงทุน และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่รายได้และค่าใช้จ่ายของทางบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์จากหน่วยงาน
ก ากับดูแลต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย 

นอกจากนี้เทคโนโลยียังเป็นปัจจัยหลักที่จะมีบทบาทในการท าธุรกิจมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทหลายๆแห่งได้มีการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในธุรกิจหลักทรัพย์หลายบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในทุกปี เห็นได้จากการที่บริษัทได้มีการคิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน Finansia HERO ขึ้นมาเพื่อเป็นตัว
ช่วยของกลุ่มนักลงทุนซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 

รายจ่ายเพือ่ท าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมตามแนวทางของส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. )  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลูกค้าและยกระดบัคุณภาพการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯมีรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
78.27 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน -ซอฟท์แวร์ ทั้งจ านวนแล้วในปี 
2563 
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รายการระหวา่งกันของบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ เงือ่นไขและนโยบายราคา 
มลูคา่ของรายการ 

ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2562 ป ี2563 

1) กรรมการและ 
ผู้บริหารของ
บริษัทฯ  

 รายชื่อกรรมการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
1) นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ 
2) นายวราห์ สุจริตกุล 
3) นายช่วงชัย นะวงศ ์
4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  
5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
6) นายหยาง หลิว 
7) พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ  
8) นายไพบูลย์ ศิรภิาณุเสถียร 
9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ์

 
 รายชื่อกรรมการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
1) นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ 
2) นายวราห์ สุจริตกุล 
3) นายช่วงชัย นะวงศ ์
4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  
5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
6) พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ  
7) นายไพบูลย์ ศิรภิาณุเสถียร 
8) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ์
9) นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน 

 
 
 
 รายชื่อผูบ้ริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
1) นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
2) นายฉัตรชัย ชุ่มศิร ิ
3) นายนิธิวชิร์ ธรรมพีรสิงห์ 
4) นายโพธร เชื่อมวราศาสตร ์
5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 
6) นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 
7) นายสุพัตร์ อภิรติมัย 
8) นายปัณณทัต สมิทธิศักดา 
9) นางนุสรา รุน่เจริญ 
10) นางวิมล หล่อวิจิตร  
11) นายรชิาร์ด เอ็ดมอนต ์มาร์คาเรยีน 
12) นายโฆษิต ธรรมธาดา 

ค่านายหน้ารับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 ปี 2562 กรรมการล าดับ

ที่  1 , 3  ,4 ,5 แล ะ 7  มี
บัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ 
และกรรมการจ านวน 1 
ท่าน (ล าดับที่  7) ได้ซื้อ
ขายผ่านบริษัทฯ โดยมี
มูลค่าการซื้อขายรวม 
4.72 ล้านบาท 

 
 
 ปี 2563 กรรมการล าดับ

ที่  1 , 3  ,4 ,5  แล ะ 7  มี
บัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ 
และกรรมการจ านวน 1 
ท่าน (ล าดับที่  7) ได้ซื้อ
ขายผ่านบริษัทฯ โดยมี
มูลค่าการซื้อขายรวม 
39.18 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 ปี 2562 ผู้บริหารล าดับที่ 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 12 , 13 
และ 16 มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์กับบริษัทฯ 
และผู้ บริหารจ านวน 1 
ท่าน (ล าดับที่ 13) ได้ซื้อ
ขาย หลั ก ท รัพ ย์ ผ่ า น
บริษัทฯ โดยมีมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์รวม 
0.03 ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 อัตราค่านายหน้าเป็นไป

ตามอัตราค่านายหน้า
ข้ั น ต ่ า ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 อัตราค่านายหน้าเป็นไป

ตามอัตราค่านายหน้า
ข้ั น ต ่ า ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราค่านายหน้าเป็นไป

ตามอัตราค่านายหน้า
ข้ั น ต ่ า ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
0.10 
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บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ เงือ่นไขและนโยบายราคา 
มลูคา่ของรายการ 

ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2562 ป ี2563 

13) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 
14) นางสาวช่อเพชร เรียมด ี
15) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 
16) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปญัญาวชิญ ์
17) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 
18) นางมานิดา สิทธิเสรี 
19) นายชชัวาล เดชาโรจนภัทท ์
20) นายพษิณุ วัฒนวนาพงษ ์

 
 รายชื่อผูบ้ริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
1) นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
2) นายฉัตรชัย ชุ่มศิร ิ
3) นายนิธิวชัร์ ธรรมพีรสิงห์ 
4) นายโพธร เชื่อมวราศาสตร ์
5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 
6) นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 
7) นายปัณณทัต สมิทธิศักดา 
8) นางนุสรา รุน่เจริญ 
9) นายโฆษิต ธรรมธาดา 
10) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 
11) นางสาวช่อเพชร เรียมด ี
12) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 
13) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปญัญาวชิญ ์
14) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 
15) นางมานิดา สิทธิเสรี 
16) นายพษิณุ วัฒนวนาพงษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปี 2563 ผู้บริหารล าดับที่ 

1, 2, 3, 4, 5, 9,10 และ 
1 3  มี บั ญ ชี ซื้ อ ข า ย
หลักทรัพย์กับบริษัทฯ 
และผู้ บริหารจ านวน 1 
ท่าน (ล าดับที่  9) ได้ซื้อ
ขาย หลั ก ท รัพ ย์ ผ่ า น
บริษัทฯ โดยมีมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์รวม 
0.01 ล้านบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราค่านายหน้าเป็นไป

ตามอัตราค่านายหน้า
ข้ั น ต ่ า ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

2) ผู้ถือหุ้น 10 
อันดับแรกของ
บริษัทฯ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
1) บริษัท ฟินนัซ่า ฟันด์ เมเนจเม้นท์ 

จ ากัด  
2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
3) MORGAN STANLEY & CO. 

INTERNATIONAL PLC. 
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 
5) นางสุพร วัธนเวคนิ 
6) นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
7) นายไพทูรย์ มานะศิลป ์
8) นายกิตติชยั ไกรก่อกิจ 
9) นายจ าเริญ รุ่งวฒนาเศรษฐ ์
10) นางเกศรา มานะศิลป ์

 
 
 
 

ค่านายหน้ารับ 
 ปี 2562 ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 

1, 2, 5, 6, 9 และ 10 มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
กับบริษัทฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 อัตราค่านายหน้าเป็นไป

ตามอัตราค่านายหน้า
ข้ั น ต ่ า ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.32 
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บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ เงือ่นไขและนโยบายราคา 
มลูคา่ของรายการ 

ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2562 ป ี2563 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
1) บริษัทฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเมน้ท์ 

จ ากัด 
2) MORGAN STANLEY & CO. 

INTERNATIONAL PLC 
3) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 
5) บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ฮ่องกง) 
6) นางสุพร วัธนเวคนิ 
7) นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
8) นายไพทูรย์ มานะศิลป ์
9) นายจ าเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 
10) นางเกศรา มานะศิลป ์

 

 ปี 2563 ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 
1 , 3 , 6 , 9  แล ะ 10 มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
กับบริษัทฯ  

 อัตราค่านายหน้าเป็นไป
ตามอัตราค่านายหน้า
ข้ั น ต ่ า ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3) บริษัท ทรู วชิั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มี
กรรมการร่วมกัน 

ค่าบริการ  บ ริ ษั ท ฯ  ใช้ บ ริ ก า ร
บอกรับเป็นสมาชิกส่ือ
สัญญานดาวเทียมกับ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด  ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สัญญ าและเง่ือน ไขที่            
ตกลงกัน 

0.62 
 
 
 

0.45 
 
 

 

4) บริษัท ทรู ทัช 
จ ากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มี
กรรมการร่วมกัน 

ค่าบริการ 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 บริษัทใช้บริการบริษัท 
ทรู ทัช จ ากัดซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาและเง่ือนไข
ที่ตกลงกัน 

 
 

1.25 
 
 
 
- 

2.81 
 
 
 
- 

5) บริษัท
หลักทรัพย์ที่
ปรึกษาการ
ลงทุนเอฟเอส
เอส อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

เป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 2563 

ลูกหนี้อื่น  
 
 
เจ้าหนี้อื่น  
 
 
รายได้ค่าบริการด้านงาน
สนับสนุน 
 
ค่าใช้จ่ายอื่น จากสัญญา
ระหว่างกัน 

 เป็นลูกหนี้อื่น ๆ ระหว่าง
กั น  ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม
สัญญาและเง่ือนไขที่ตก
ลงกัน 

 เป็นเจ้าหนี้อื่น ๆ ระหว่าง
กั น  ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม
สัญญาและเง่ือนไขที่ตก
ลงกัน 

 ตามสัญญาและเง่ือนไข
ที่ตกลงกัน 

 
 ตามสัญญาและเง่ือนไข

ที่ตกลงกัน 

4.30 
 
 
 
- 
 
 
 

3.60 
 
 

44.40 

0.71 
 
 
 
- 
 
 
 

3.60 
 
 

45.00 

6) บริษัหลักทรัพย์ 
เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน์ จ ากัด 

เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึง
เดือนเมษายน 2561 

รายได้ค่าบริการด้านงาน
สนับสนุน  
 
 

 ตามสัญญาและเง่ือนไข
ที่ตกลงกัน 
 

- 
 
 

- 
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บคุคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ เงือ่นไขและนโยบายราคา 
มลูคา่ของรายการ 

ระหวา่งกนั (ลา้นบาท) 
ป ี2562 ป ี2563 

7) ธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563 

เงินฝาก  
 
 
 
 
เงินวางประกันเพื่อการซื้อ
ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  
ดอกเบี้ยรับ 

 บริษั ทฯ  มี เงินฝ ากที่
ธนาคารประเภทกระแส
รายวันและตั๋วสัญญาใช้
เงิน 

 
 ตามสัญญาและเง่ือนไข

ที่ตกลงกัน 
 
 ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 

1.00 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

5.36 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

8) บริษัหลักทรัพย์ 
ฟินันซา่ จ ากัด 

เป็นบรษิัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2563 

ลูกหนี้อื่น 
 
 
 
เจ้าหนี้อื่น 
 
 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการ 
 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 เป็นลูกหนี้อื่น ๆระหว่าง
กั น  ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม
สัญญาและเง่ือนไขที่ตก
ลงกัน 

 เป็นเจ้าหนี้อื่น ๆระหว่าง
กั น  ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม
สัญญาและเง่ือนไขที่ตก
ลงกัน 

 ตามสัญญาและเง่ือนไข
ที่ตกลงกัน 
 

 ตามสัญญาและเง่ือนไข
ที่ตกลงกัน 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 
- 

1.30 
 
 
 

5.40 
 
 

 
13.90 

 
 
5.40 

9) บริษัท ฟินนัซ่า 
จ ากัด (มหาชน) 

เป็นบรษิัทใหญ่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 

ค่านายหน้ารับ 
 
 
รายได้อื่น 

 อัตราค่านายหน้าเป็นไป
ตามอัตราค่านายหน้า
ข้ั น ต ่ า ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ 

 ตามสัญญาและเง่ือนไข
ที่ตกลงกัน 

- 
 
 
 
- 

0.30 
 
 
 
- 

10)  บริษัท แซ๊ป 
ปาร์ตี้ จ ากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  
มีกรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายอื่น  บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท 
แซ๊ ป  ปาร์ตี้ จ ากัด  ซึ่ ง
เป็นไปตามสัญญาและ
เง่ือนไขที่ตกลงกัน 

- - 

11) บริษัท ดิ อัลตร้า
เวลท์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  
มีกรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายอื่น  บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท 
ดิ  อัลตร้า เวลท์  กรุ๊ป 
จ ากัด  ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สัญญ าและเง่ือน ไขที่             
ตกลงกัน 

- - 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการจัดการอื่น ๆ ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 (2) คณะกรรมการบริหาร  
 (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 (4) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (5) คณะกรรมการจัดการ  
 (6) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  
 (7) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
 (8) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ 
 (9) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 
 (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (11) คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
 (12) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 
 (13) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  
องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื ่อการถ่วงดุลอ านาจและความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอ านาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ 

จ านวนกรรมการ 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และมีจ านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน 
คุณสมบัติ 
มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินอยู่ และพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่หลากหลาย 

ตลอดจนเพศและอายุ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ถิ่นที่อยู่ของกรรมการ 
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
มีจ านวนกรรมการ 2 คนตามที่หนังสือรับรองบริษัทฯ ก าหนด ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  
กรรมการควรด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท 
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รายชื่อคณะกรรมการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ 
7. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่
ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ตระหนักถึงความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม รวมถึง
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและน าไปปฏบิัติได้
อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว 

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

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ 
5) พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อสื่อสารให้พนักงานที่

เกี่ยวข้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบคอบ เพื ่อให้อยู ่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ประกอบกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน 

6) ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าว รวมถึงข้อมูลกรรมการในรายงาน
ประจ าปีและเว็บไซต์บริษัทฯ 

7) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม้ีความชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัดและ
มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จ านวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
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9) พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบที่เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือ
หุ้นอนุมัติ 

10) บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึง
ดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการท ารายการต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และอาจมีการท าสัญญา
หรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

11) เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ โดยการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลการอบรมในรายงานประจ าปี ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

12) พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการให้มีความ
เรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นได้ 

13) ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และก ากับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
และรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ตลอดจนบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ 

14) เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

15) ก าหนดกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้ง
ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง 

16) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และดูแลจัดการ ในเรื ่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

17) รับผิดชอบดูแลระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

18) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้อยู่เสมอ และมีแผนรองรับการแก้ไข ปัญหา
กรณีที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 

19) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
20) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ รวมถึงดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

21) ก าหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเ ภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
พิจารณาจัดตั้งคณะจัดการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส 
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22) ก าหนดนโนบายในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์
ดิจิทัลที่จะน ามาให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึง
จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ด าเนินการตามนโนบายและด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะผู้น าขององค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักขององค์กร 
3) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4) ก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญ

ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
5) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการพิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพนิิจที่รอบคอบและใหค้วามเห็นได้อยา่ง

อิสระ 
6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 
อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการด าเนินงาน รวมทั้งสั่งการ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) บริหารและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ไดร้บั
อนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 

2) ก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงออกหรือยกเลิกระเบียบ ค า สั่ง ข้อบังคับ ประกาศใด ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

3) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจ าปีที่
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 

4) มีอ านาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติ 
5) มีอ านาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงาน นอกเหนือที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้าน

บาท และเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติ 
6) มีอ านาจอนุมัติการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านักงาน นอกเหนือที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 1 

ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติ 
7) มีอ านาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโสลงไป 
8) มีอ านาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องด าเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ 
9) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้น ๆ ได้ 
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 
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อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการ 
กรรมการผู้อ านวยการมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการผู้อ านวยการมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) บริหารจัดการการด าเนินงานประจ าวันขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2) ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดและสั่งการ เพื่อน ากลยุทธ์และพันธ

กิจไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในล าดับรองลงมา 
3) วางแผนงานโดยพิจารณาล าดับความส าคัญระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร 
4) ท างานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ การปฏิบัติตามนโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 
การแต่งตั้งและพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากต าแหน่งกรรมการ ดังนี้ 

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อมาด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
5) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
6) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่
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ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

8) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะ
ด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิ บัติหน้าที่ของกรรมการคน
ดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 

   
การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการตระหนักและเข้าใจถึง
บทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ (1) ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจ (2) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น (3) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน (5) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (6) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (7) ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยง                  
(8) จรรยาบรรณธุรกิจ และ (9) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ 
 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการได้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับ
รองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับ
รองลงมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดท าแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) ต าแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดท าแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ ผู้บริหารทุก
สายงาน 

2) คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละต าแหน่งงาน 
3) คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละต าแหน่งงาน 
4) คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับความสามารถที่

ต้องการเพื่อจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล 
5) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ ท าหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้

ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย 
6) คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหา รระดับ

รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการ
บริหารองค์กรโดยรวม 

7) คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ 

8) คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อ
ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2558 โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 และคณะกรรมการได้มีการก าหนดคุณสมบัติของเลขานุการ
บริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บ
เอกสารส าคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  • ทะเบียนกรรมการ 
  • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
  • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
  • รายงานประจ าปี 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก าหนด 
4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้การ
บริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นส าคัญ 

จ านวนกรรมการตรวจสอบ 
เป็นกรรมการอิสระและมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
คุณสมบัติทั่วไป 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับ
ต าแหน่ง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่
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เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการ

ตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใด

บริษัทหนึ่งท าได้ไม่เต็มที่ 
5) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการเงิน เนื่องจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการบัญชีหรือการเงินจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6) กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี นางปาริชาต ขันทสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิ น
ของบริษัทฯ  

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ 

การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ 

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง 
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง 
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของ

องค์กร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
8) จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (2) คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 
จ านวนกรรมการ 
กรรมการอย่างน้อย 3 คน 
คุณสมบัติ 
มีความรู ้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในด้านการบริหารความเสี ่ยง การ

บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นายวราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ 
2. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ 
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ 
4. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของ บริษัทฯ และมี

อ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย หรืออาจรวมไปถึงการอนุมัติ
ธุรกรรมที่มีนัยส าคัญหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มี
การบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณาและก าหนดการจัดท ากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจประจ าปี  (รวมถึงแผนงานทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) พิจารณาทบทวน ติดตาม และดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3) พิจารณาอนุมัติเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับกจิการตา่ง ๆ  ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงแต่ไม่จ ากัด เพียงเรื่องดังตอ่ไปนี ้

3.1) การให้วงเงินลูกค้า 
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3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน 
3.4) การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน 
3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอ านาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจ

อนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 
3.6) รายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report) 
3.7) งานที่เกี่ยวเนื่องกับการพนักงาน 
3.8) เรื่องอื่น ๆ ที่มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายดอกเบี้ยเครดิตบาลานซ์ นโยบายการปล่อย

เครดิตบาลานซ์ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
4) อนุมัติการเป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจตามขนาดรายการที่

คณะกรรมการก าหนด 
5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะด าเนินการอื่นตามความเหมาะสม 
6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็น

อ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง 
7) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความที่บริษัทฯ ตก

เป็นจ าเลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ 
8) รับทราบรายงานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในส าหรับเรื่องที่เกี่ยวกับม าตรการป้องกัน

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายงาน
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที 

9) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

10) ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นใหม่และมีการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส าคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพือ่ใหส้อดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

12) ควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน 
เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือด าเนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance) 

13) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

14) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้เก็บ
รักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณาอนุมัติในการทบทวนการ
ให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว 

15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือค าสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอ านาจกระท าการใด ๆ แทน ผู้รับมอบ
อ านาจนั้นไม่สามารถมอบอ านาจช่วงให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอ านาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอ านาจช่วงต่อไป
ได ้
 
 (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน โดยมีนายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 
2. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
3. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั ้ง มีบทบาทในการพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก าหนดและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

2) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูง 

3) ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

4) พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลื่อนต าแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 (4) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมี นายอภินัทธ์ แช่มล าเจียก เป็นเลขานุการคณะกรรมการความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. กรรมการผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค กรรมการ 

 
คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีมีบทบาทในการก าหนดและจัดท านโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1) ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ก าหนด 

2) สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

3) ดูแลการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกัน

ไม่ให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
 (5) คณะกรรมการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 17 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ 
ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการ 
2. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ 
5. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ 
6. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
7. ผู้บริหารสงูสุด Retail Brokerage Segment และผู้บริหารสงูสุด E-business Brokerage Segment กรรมการ 
8. ผู้บริหารสูงสุด Local Institution Segment กรรมการ 
9. ผู้บริหารสงูสุด Wealth Segment และผู้บริหารสงูสุด Wealth Products กรรมการ 
10. ผู้บริหารสูงสุด Equity Derivative Department กรรมการ 
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 

 
คณะกรรมการจัดการมีบทบาทในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ

จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1 จัดท าแผนธุรกิจและแผนด าเนินงานประจ าปี (Business and Annual Action Plan) รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจ าปี 

และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  
2 ทบทวนผลการด าเนินงานและก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน 
3 พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
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3.1) รับทราบยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินการของโครงการที่ส าคัญของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรตามที่
ระเบียบของบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงติดตามการด าเนินการและตัดสินใจในเรื่องส าคัญ เกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
โครงการนั้น ๆ จะประสบผลส าเร็จ 

3.2) รับทราบเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่/กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 
3.3) อนุมัติแผนการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัทฯ (อาทิ การใช้พื้นที่ส านักงาน เป็นต้น) 
3.4) กลั่นกรองงานทุกประเภทที่ไม่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดการชุดใด ๆ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
4 รายงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องส าคัญต่าง ๆ 

 
 (6) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายก ากับดูการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ 
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายใน

กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 (7) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยมี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ 
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
3. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
5. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์* กรรมการ 

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และหาข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป โดย
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย  
2) ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน 
3) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส 
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4) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 
 
 (8) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการ
จัดซื้อ 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพิน สุรวิชัย กรรมการ 
3. นายโฆษิต ธรรมธาดา กรรมการ 
4. นางสาวช่อเพชร เรียมดี กรรมการ 
5. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์ กรรมการ 

 
คณะกรรมการด้านการจัดซื้อมีบทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้อ เช่าซื้อ และตรวจรับทรัพย์สิน 

รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่น ๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้ 
1) ก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
2) ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
3) พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

 
 (9) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 8 ท่าน โดยมี นางสาววรัญญ์นิช พงษ์เพิ ่มมาศ เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ 
2. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการ 
5. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ 
6. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
7. กรรมการบรหิาร Retail Brokerage Segment  

และกรรมการบรหิาร E-business Brokerage Segment 
กรรมการ 

8. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร กรรมการ 
คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีบทบาทในการก ากับดูแลสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ก าหนดทิศทาง กลยุทธ์และการจัดอันดับความส าคัญในการปรับปรุงสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 
2) แก้ไขปัญหาและตัดสินใจประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน 
3) จัดสรรทรัพยากรส าหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
4) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ของธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 
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5) เสนอความเห็น เพื ่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่เกินกว่าอ านาจ
คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ และ/หรือการด าเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยง
สูง 

 
 (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี ่ยง เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ 
4. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ * กรรมการ 

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทในการรับผิดชอบในด้านการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ตลอดจนการก าหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ดี ได้แก่ รายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ความควบคุมความ
เสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมของวงเงินลูกค้าตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 
2) ติดตามการปฏิบัติงานของกองทุนส่วนบุคคล การลงทุนในพอร์ตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 
3) พิจารณาลงโทษกรณีผู้จัดการกองทุน ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ และ/หรือ เกณฑ์ที่ทางการก าหนด 
4) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับความเสีย่งองค์กรด้านตา่ง ๆ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั

ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการใหม่ ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

อนุมัติ 
6) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan “BCP”) ของบริษัทฯ และแผนการทดสอบประจ าปี 
7) พิจารณาและด าเนินการใด ๆ อันเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Relate Matters) 
8) ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื ่องกับการบริหารจัดการความเสี ่ยงองค์กรตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 (11) คณะกรรมการบริหารการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
การลงทุน 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายงานอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้ง กรรมการ 
4. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ กรรมการ 



บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2563 147 
 

คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ การน าเงินของ
ลูกค้าไปลงทุน (Segregated Client’s Funds) ตลอดจนก าหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านการ
ลงทุน ได้แก่ การรายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
บริหารการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่หมายรวมถึง 
1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาวของพอร์ตการลงทุนของบรษิัทฯ กองทุนส่วนบุคคล และแผนการจัดสรรการ

ลงทุนของลูกค้า 
1.2) พิจารณา คัดเลือก และทบทวน Investment Universe ส าหรับพอร์ตการลงทุนต่าง ๆ 
1.3) พิจารณาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Screening) เพื่อขายแก่นักลงทุน เช่น ตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 

หน่วยการลงทุนต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
1.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของธุรกรรมใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่เสนอ

โดยฝ่ายค้าตราสารอนุภัณฑ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
1.5) ควบคุมดูแลการด าเนินงานของฝ่ายงานที่เกี ่ยวของกับธุรกรรมใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงาน 
1.6) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจ าเพาะของ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกเสนอขาย 
1.7) นโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภท Day Trade และ Long Term Investment การ

กระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม 
1.8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบวงเงินการลงทุนตามขอบเขตนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด 
1.9) รายงานสถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัท

ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.10) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้นโยบายบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของ

ทางการที่ก าหนดในเรื่องนั้น ๆ 
1.11) พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นการก าหนดวงเงินการถือครอง

หลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่ได้รับ 
2) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3) พิจารณาและด าเนินการใด ๆ อันเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Relate Matters) 
4) พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์ส าหรับบัญชี Credit Balance 
5) พิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนลูกค้า Credit Balance ที่กระจุกตัว 
6) ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
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 (12) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนางสาวกนกวรรณ นกวอน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนส่วนบุคคล 
ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้จัดการกองทุน กรรมการ 
3. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กรรมการ 

หมายเหตุ: การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล จะจัดประชุมทุกเดือน 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่และบทบาทในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก าหนดระบบการจัดการลงทุนที่มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการก่อนการลงทุน และภายหลังการลงทุน 
2) ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน (Investment policy and strategy) ที่เหมาะสมกับลูกค้า 
3) ก าหนดแนวทางในการคัดเลือกสินทรัพย์แต่ละตัว และ/หรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่จะลงทุน ( Investment Universe) โดยจัดให้มีกา

วิเคราะห์การ   ลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์การลงทุนที่ก าหนด (Product due 
diligence/Product selection) 

4) ก าหนดแนวทางการส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ และก าหนดให้เปิดเผยให้
ลูกค้าทราบว่า การส่งค าสั่งจะด าเนินการด้วยตนเองผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านบริษัทอื่น 

5) ก าหนดให้มีการจัดสรรการลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมส าหรับลูกค้า/กองทุน (Fair allocation) 
6) ก าหนดให้ผู้จัดการกองทุนบันทึกเหตุผลการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการ

ด าเนินงานของกองทุน เพื ่อการปรับเปลี ่ยนการลงทุน หรือด าเนินการอื ่นใดที ่ เหมาะสม (Update and review fund 
performance) 

8) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่เรียกเก็บจากลูกค้าที ่สมเหตุสมผล พร้อมก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

9) ก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Benchmark) ที่มีความยุติธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการจัดการลงทุนของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Benchmark ต้องสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนและค านวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Returns) (ถ้ามี) 

10) ก าหนดให้มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนที่ชัดเจนในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า 
11) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณาอนุมัติในการ
ทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว 

12) พิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงวาระต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

13) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ 
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 (13) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล 
ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล มีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
1) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ ที่เกิดจากการประกอบ

ธุรกิจให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk 
culture) และการก ากับดูแลในภาพรวมที่ดี (Ensure compliance) ภายใต้ภาวการณ์ด าเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยการก าหนดนโยบายการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

2) จัดให้มีบริหารความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการจัดการลงทุน ( Investment risk management) ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
ดังต่อไปนี้ (แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน ตามประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง) 
(1) ความเสี่ยงด้านราคา (Market risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนได้ 
(2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายทรัพย์สิน หรือเลิกสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ 
(3) ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (Credit risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตาม

ภาระผูกพัน 
(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที ่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร (Human 

error) หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพยีงพอ ตลอดจนความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเสยีหายจนท าใหผู้้
ประกอบธุรกิจไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ 

(5) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับได้
ตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจ 
(Reputation risk) 

3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (Risk manager) ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (Risk taker) และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4) ดูแลตรวจสอบการลงทุนของผู้จัดการกองทุน ในด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนด 

5) ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจหากมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Limit 
6) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ 
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 
 
 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์
อายุ 59 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ (มีอ านาจลงนาม)  

  
 
นายวราห์ สุจริตกุล 
อายุ 57 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
• รองประธานกรรมการ 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
• 23 กรกฎาคม 2545 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  
• ทางตรง: ไม่มี 
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
• -ไม่มี- 
 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
• 19 มิถุนายน 2552 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  
• ทางตรง: ไม่มี 
• คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
• -ไม่มี- 
 

การศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California, USA 
การอบรม 
• ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2551 
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 13/2559 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 5 แห่ง 
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ
ไทย)  
• กรรมการ บมจ. อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  
• กรรมการ บมจ. เอส วี ไอ 
• กรรมการและผู้อ านวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
• กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่  
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 8 แห่ง 
• กรรมการ บจ. ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป  
• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร 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 

 การศึกษา 
• ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, USA 
การอบรม 
• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2545 
• ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 27/2551 
• ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2559 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ ำนวน 1 แห่ง 
• กรรมการบริหาร บมจ. ฟินันซ่า 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 
• กรรมการบริหาร บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 
• กรรมการ บจ. ฟินันซ่า แคปปิตอล 
• กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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นายช่วงชัย นะวงศ์ 
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 กรรมการผู้อ านวยการ 

  
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
อายุ 54 ปี 

                                        สัญชาติ ไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม)  
 กรรมการผู้อ านวยการ 

 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 19 มิถุนายน 2552 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: 100, 000 หุ้น 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 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 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บจ. หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน 

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล,  

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  
การศึกษา 

 ปร ิญญาโท - MBA General Administration Pittsburg State 
University, USA 

การอบรม 
 ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2547 
 ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
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นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
อายุ 63 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม)  

 

  
                                  นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน 

อายุ 65 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 16 ตุลาคม 2551 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 28 พฤษภาคม 2563 

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 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 แห่ง  
 กรรมกำร (มีอ ำนำจ)  บจ.หลกัทรพัย์ ทีป่รกึษำกำรลงทุน  เอฟเอส

เอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
 อนุกรรมกำรกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู้

ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรพัย์ฯ 
 อนุกรรมกำรกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตลำดหลักทรัพยฯ์ 
 กรรมกำรอิสระ บริษัท บลูเวล แอทเซท จ ำกัด  
 คณะกรรมกำรทำงกำรเงินและสินทรัพย์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
 
 

 การศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DCP ปี 2562 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูบิส (เอเชีย) 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 4 แห่ง 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้ริหารสายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บจ. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) 
 กรรมการ บจ. ไอซีบซีี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ 
 กรรมการ บจ. ชลบุรี มอเตอร์ เอ็กเพลส 
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                                    พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

  อายุ 59 ปี 
  สัญชาติ ไทย 

 
  ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
                                 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 

อายุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 16 กันยายน 2552 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: 3, 655, 614 หุ้น  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 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 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการ บมจ. การบินกรุงเทพ 
 กรรมการอิสระ บมจ. ชีวาทัย 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 6 แห่ง 
 จเรต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กรรมการ บจ. ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค 
 กรรมการ บจ. ซัสเทนเอเบิลเอนเนอยี คอร์ 
 กรรมการ บจ. พีระพร็อพเพอร์ตี้ 
 กรรมการ บจ. แม่อรุณ 
 กรรมการ บจ. โมเดอร์นแมนู 

 

  
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 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง  
 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภ ูมิ

สารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  

 เลขานุการบริษัท 
 

 วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
 1 ตุลาคม 2558 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
การศึกษา 

 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การอบรม 
 หลักสูตรความรู ้ส าหรับผู ้ปฏิบ ัติงานในสายงานที ่ปรึกษา

ทางการเงิน สถาบันฝกึอบรม 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 
 ผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย 

จ ากัด 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•   -ไม่มี- 

 
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 
อายุ 71 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 22 ตุลาคม 2552 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 
การศึกษา 

 ปร ิญญาตร ี  -  ส า ข า เ ศ ร ษ ฐศาสตร ์ แ ล ะ บ ร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ 
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 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจ านวน 3 แห่ง 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เอ็กโซติค ฟู๊ด  
 ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง  
 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)  
 กรรมการ บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  
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ประวัติผู้บริหาร 

 
นางสาวสุพิน สุระวิชัย 
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
• ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัติการ  

 

 
นายโฆษิต ธรรมธาดา 
อายุ 49 ปี 
สัญชาติ ไทย 

  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กรรมการบริหารฝ่ายธุรกรรอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนงานทางเทคนิค 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 1 ธันวาคม 2560 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 21 พฤศจิกายน 2559 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 
การศึกษา 

 ปร ิญญาโท  -  Association of Chartered Certified Accountants 
London School of Accountancy 

ประสบการณ์ 
 บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไม่มี- 

 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต  
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร ี

ประสบการณ์ 
 กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด  

(มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
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นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 
อายุ 57 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 ผู ้ช ่วยกรรมการผ ู ้อ  านวยการ และ 

กรรมการบร ิหาร สายงานธุรกิจค ้า
หลักทรัพย์ 5 

  
นางนุสรา รุ่นเจริญ 
อายุ 54 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ และ

กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส์ 
ส่วนงานการตลาดและการขาย 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 20 กุมภาพันธ์ 2557 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 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 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไม่มี- 

 

  
การศึกษา 

 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 
ประสบการณ์ 

 กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไม่มี- 
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นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
อายุ 52 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 1 

  
นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 2 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 21 กุมภาพันธ์ 2548 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: 205, 185 หุ้น 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 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 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 
ประสบการณ์ 

 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
 

  
การศึกษา 

 ปริญญาตรี - การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประสบการณ์ 

 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
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นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ 
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 3 

  
นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ 
อายุ 63 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 4 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 19 กุมภาพันธ์ 2553 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 19 กุมภาพันธ์ 2553 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 
การศึกษา 

 ปริญญาโท - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (EMBA)  

การอบรม 
 ประกาศนียบัตร ปรอ.2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ประกาศนียบัตร ปศส.4 สถาบันพระปกเกล้า 
 ประกาศนียบัตร วตท.19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 ประกาศนียบัตร ปธส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ประสบการณ์ 
 กรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไม่มี- 

 

  
การศึกษา 

 ปร ิญญา โท  -  Management and Human Relation Abilene 
Christian University, Texas, USA 

ประสบการณ์ 
 กรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไม่มี- 
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นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ 
อายุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 7 

 
นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 
อายุ 49 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 8 

 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 1 กุมภาพันธ์ 2561 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 1 สิงหาคม 2558 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 

 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบการณ์ 

 ผู้อ านวยการอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/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 จ ากัด 
 Executive Vice President Retail Sales Department  

บล. ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
 Asset Manager, Special Asset Management  

บจ. ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
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นายปัณณทัต สมิทธิศักดา 
อายุ 56 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 10 

  
นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 
อายุ 46 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 12 และ 15 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 1 กรกฎาคม 2556 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 1 มกราคม 2560 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 
การศึกษา 

 ปริญญาโท - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์ โกลเบล็ก 
 ผู้อ านวยการอาวุโส (ฝ่ายหลักทรัพย์) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไม่มี- 

  
การศึกษา 

 ปริญญาโท - Finance มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประสบการณ์ 

 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
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นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 
อายุ 50 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

สายงานธุรกิจค้าหลักทรพัย์ 16 

  
นางมานิดา สิทธิเสรี 
อายุ 52 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์  
สถาบันในประเทศ 

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 1 มีนาคม 2561 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 1 พฤษภาคม 2561 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

 
การศึกษา 

 ปริญญาโท - สถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไม่มี- 

 

  
การศึกษา 

 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอีสต์เบย์ 

ประสบการณ์ 
 หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ  

บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
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นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ 
อายุ 49 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร  

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า 

  

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 16 กรกฎาคม 2561 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  

 
การศึกษา 

 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 
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ประวัติประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสมุห์บัญชี 

 
นางสาวช่อเพชร เรียมดี 
อายุ 45 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

  
นางสาวดวงเดือน น้อยวัน 
อายุ 52 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  
 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี (สมุห์บัญชี)  

 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 15 สิงหาคม 2560 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

 17 มีนาคม 2563 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  

 ทางตรง: ไม่มี 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

การศกึษา 
 ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาโท – บริหารธรุกิจ (MBA Finance)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 

 เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระส าคัญ 
ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ จัดโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด (7 
ชั่วโมง) 

ประสบการณ ์
 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ ากัด 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่มี- 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรที่ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 

 การศกึษา 
 ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาโท – บญัชีบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม 
 Update TFRS9 & TFRS16 Overall 
 TFRS15 และ TFRS16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้อง

พิจารณา 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 -ไม่มี- 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรที่ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 -ไม่มี- 
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ต าแหนง่ของกรรมการและผูบ้รหิาร ในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิัททีเ่กีย่วขอ้ง 

รายชือ่บรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม                           บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ท์ 

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

หมายเหตุ:    หมายถึง กรรมการ 
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ชือ่- สกลุ ต าแหนง่ 
จ านวนหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ - - - 
2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ - - - 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ 100,000 100,000 - 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ านวยการ - - - 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อ านวยการ - - - 
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ - - - 
7. พล.ต.อ. 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 - - - 
12. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - - - 
13. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ และ 

กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 
- - - 

14. นางนุสรา รุ่นเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ และ 
กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ส่วนงานการตลาดและการขาย 

- - - 

15. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 205,185 205,185 - 
16. นายฉัตรชัย ชุ่มศิร ิ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 25,029 25,029 - 
17. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 - - - 
18. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์ 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 สิทธิเสร ี กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ - - - 
25. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า - - - 
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การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารกิจการที่มีระบบและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดให้มีนโยบาย

ก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะน า
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนและปรับปรุงตามพัฒนาการและสถานการณท์ี่
เปลี่ยนไปเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com แล้ว 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  

(1.1) บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตระหนักในการก าหนดทิศทางขององค์กร โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และ
พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและดา้นที่ไม่ใช่การเงิน รวมทั้งสื่อสารให้พนกังาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและมีแนวปฏิบัตไิปในทิศทางเดยีวกัน ตลอดจนติดตาม ทบทวน และดูแลผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(1.2) คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้น าองค์กรมีหน้าที่บริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งติดตามและ
ทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถ
แข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ตลอดจนสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรใน
ทุกระดับเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 

(1.3) บริษัทฯ ได้ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้กรรมการซึ่งถือเป็นผู้น าองค์กร 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 4 ประการ อันได้แก่ 
 Duty of Care 

มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที ่และการบริหารจัดการ ท าโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยู่ภายใต้
สถานการณ์เดียวกันจะพึงกระท า และท าโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นจะไม่น่าเชื่อถือ 

 Duty of Loyalty  

 มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยค านึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
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 Duty of Obedience  

มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึง
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 Duty of Disclosure  

 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นอกจากนี้ 
กรรมการจะต้องปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชือ่ถือและส่งเสรมิให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน 

(1.4) นอกจากจะมีการจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งได้ระบุกรอบการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงมีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้ว บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที ่พิจารณาและมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ด าเนินการแทน ภายใต้กรอบตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวน
การแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

(2.1) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจน
ติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว 

(2.2) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณากลยุทธ์ นโยบาย
การด าเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจและมีแนวปฏิ บัติใน
ทิศทางเดียวกัน มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลกระทบและดูแลผู้มีสว่นได้เสียอย่างเหมาะสม เพื่อใหอ้ยู่
ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกจิ 
ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

(3.1) บริษัทฯ ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดและทบทวนโครงสรา้ง
คณะกรรมการที่มีการระบุถึงคุณสมบัติกรรมการ จ านวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอย่างเหมาะสม รวมถึงเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าว
และข้อมูลกรรมการตามความเหมาะสมในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์บริษัทฯ  

(3.2) บริษัทฯ ได้ระบุบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้คนใดคน
หนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัดและมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้คณะกรรมการสามารถ
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พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ 
ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จ านวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

(3.3) แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและน่าไว้วางใจ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาประวัติและคุณสมบัติ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ า และน าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 

(3.4) คณะกรรมการได้จัดตั ้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการในแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกจิของบริษัทฯ 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกับบริษัทฯ 

(3.5) บริษัทฯ ได้จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งมีการระบุบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตามหลักความ
ไว้วางใจ (Fiduciary Duties) ของคณะกรรมการ และการก าหนดให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งได้
มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการก ากับดูแลการด าเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การประชุมที่ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการในรอบปีนับตั้งแต่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง และ
ขณะลงมติ ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ส่วนการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารนั้น บริษัทฯ 
ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และรับผิดชอบดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

(3.6) บริษัทฯ ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงนิ
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการท ารายการต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการท า
สัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(3.7) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ น าแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ โดยมีรูปแบบการประเมินทั้งแบบคณะและ
รายบุคคล ซึ่งมีทั้งการประเมินตนเองและการประเมินแบบไขว้ และได้เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในรายงานประจ าปี 
นอกจากนี้ ผลการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทราบเพื่อน าไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 

(3.8) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ  ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือ
เอกสารประกอบการอบรมที่เกีย่วข้องกับคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพือ่รับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ซึ่งการ
เข้าอบรมของกรรมการแต่ละคนนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ด้วย และใน
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กรณีที่มีกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ ให้เข้าใจถึงโครงสร้างบริษัทฯ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และอ านาจหน้าที่ รวมไปถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

(3.9) บริษัทฯ ไดร้ะบุข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ กล่าวคือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 
ครั้งต่อปี รวมถึงก าหนดและแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนทราบตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี เพื่อให้
กรรมการจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ควรให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงาน
ให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระ
ในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสงูเข้ารว่มประชุมด้วยในฐานะท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่
พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการให้มีความเรียบร้อยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นได้ รวมทั้งควรดูแลให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ ตลอดจน
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

(4.1) แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารสูงสุด คือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา ซึ่งบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับ
การคัดเลือกในต าแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายใน
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และหรือผู้บริหารระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดท าแผนการสืบทอดงาน โดยมี
แนวทางดังนี้ 
 ต าแหน่งผู ้บริหารที ่ต ้องจัดท าแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร กรรมการผู ้อ  านวยการ และ

กรรมการบริหารทุกสายงาน 
 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละต าแหน่งงาน 
 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละต าแหน่งงาน 
 คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับความสามารถที่

ต้องการเพื่อจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ ท าหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้

ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย 
 คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรอง

กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อม ในการบริหาร
องค์กรโดยรวม 

 คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่
ประชุมคณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้มีการก าหนดอย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ 
กล่าวคือ ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ได้ไม่เกิน 3 บริษัท 

(4.2) บริษัทฯ ได้ระบุถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงภาพรวมขององค์กร ที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ   
บริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เพื่อให้ระดับการจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

(4.3) บริษัทฯ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในกฎบัตรของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้
ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุมกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการเพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้เข้าใจถึงเรื่องดังกล่าว และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

(4.4) บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางแ ละกลยุทธ์ของ
องค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ บริษัทฯ 
จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าท างาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่เพื่อให้เข้าใจถงึภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน รวมไปถึ งผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และชีวิตประจ าวันได้ ส าหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะจัดให้ท า
การฝึกอบรมที่ส านักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจ าที่สา ขา 
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย 

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

(5.1) บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนมีการวางแผน ทบทวน และติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

(5.2) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฎิบัติตามกรอบกติกาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และก ากับดูแลให้
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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 พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและให้ความส าคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับ
การอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน 

 ลูกค้า 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลของลูกค้า โดยจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลทรั พย์สินของลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ ค านึงถึงความเข้าใจของลูกค้าเป็นส าคัญ จึงโฆษณาสินค้าหรือ
บริการนั้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสุงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการส ารวจความ
คิดเห็นของลูกค้าและน าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น  

 คู่ค้า 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ท า
ร่วมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ถือเป็นการไม่สุจริตกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคู่ค้าจากสถานะทาง
การเงินที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติต้องห้ามอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้ 
และให้บริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรึกษาหารือกับคู่ค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยนื
ด้วย 

 เจ้าหนี้ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การบริหารเงินทุน และการดูแลหลักทรัพย์ค ้าประกัน โดยรายงานฐานะและข้อมูลทาง
การเงินของบริษัทฯ ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม ่าเสมอ และหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่หารือร่วมกันได้หรืออาจมี
กรณีที่อาจเกิดการผิดนัดช าระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ
บริหารเงินทุนและด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม ่าเ สมอ เพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการ
ด าเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของ
พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย โดยการร่วมบริจาคเงินหรือ
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สิ่งของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิด
โอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น 

 สิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ สร้างจิตส านึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
โดยรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานภายในส านักงาน เช่น การประหยัดน ้าและไฟ การใช้อุปกรณ์ส านักงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ Reuse ส าหรับเอกสารที่ไม่ส าคัญ เป็นต้น 

 คู่แข่ง 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้ และไม่มีนโยบายที่
จะท าลายคู่แข่งแต่อย่างใด รวมทั้งได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือความโปร่งใสในการ
ประกอบธุรกิจโดยตลอดมา 

 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญ และมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) ” ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

(5.3) บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญในการใช้และจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน 

(5.4) คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบก าหนดนโยบายและขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของ
นโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ รวมถึงจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมู ลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนดูแลการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

(6.1) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญกับระบบการก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการก าหนดนโยบายบริหารความ
เสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง  ๆ อย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่าง ๆ ตามหลักการ
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การควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6.2) บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบการก ากับดูแลของคณะกรรมการให้คณะกรรมการพจิารณาจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ในรายงานประจ าปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของ
คณะกรรมการ 

(6.3) บริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ ดังนี้ 
 กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายและ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย ส่วนพนักงานต้องรายงานการซื้อขายและ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  

 ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ก าหนด หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ส่วนกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือ
รายเดือน ทั้งนี้ หากจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ควรรออย่างน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว  

 การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้า หรือดูแลเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งค าสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า  (Front Running) และ
จะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์นั้น จะต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์จนถึง 3 วันท าการหลังจากบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่แก่ลูกค้า 

(6.4) บริษัทฯ มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนที่ต้องใหค้วามส าคัญและถอืปฏิบัตใิห้เป็นไปตามแนวทางในการตอ่ตา้นการทุจริต รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้งอืน่ 
ๆ โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท า
ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้งให้พนักงาน พึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจ
ให้ผู้นั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน 

(6.5) คณะกรรมการได้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งได้ก าหนดให้ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้ ได้รับมอบหมายใน
การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ ฝ่าย
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรงผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ 
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ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

 แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001-8 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009 
 จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com  
 แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com  

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และรับผิดชอบก าหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส รวมทั้งดูแลให้ มี
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  

(7.1) บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ 
ดังนี ้
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  
 รายงานประจ าปี 
 งบการเงิน และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
 รายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงาน

ทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้า
มี) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ  

 ข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(7.2) บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

อย่างสม ่าเสมอ รวมไปถึง ดูแลให้การท ารายการใด ๆ จะต้องไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช าระหนี้ 

(7.3) บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการดูแลและติดตามการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ดูแลการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและสมเหตุสมผล 
รวมถึงติดตามให้มีการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอ 

(7.4) บริษัทฯ มีการจัดท าและเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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(7.5) บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มความชัดเจน 

(7.6) บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 
 โครงสร้างการถือหุ้น 
 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ  
 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อบังคับบริษัทฯ  
 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 กฎบัตรของคณะกรรมการ 
 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 ข้อมูลติดต่อบริษัทฯ  

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

(8.1) บริษทัฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัท
ฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้เรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้น และผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 กิจการอื่น ๆ  

2) บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้า โดยการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะ
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เสนอวาระการประชุม จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
ส่วนการเสนอวาระการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ 
1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือ

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)  
2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตอุนั

ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติเรื่องดังกล่าว 
3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามประสงค์ 
4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว

ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 12 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน 

5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  
 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ  
 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือ

หุ้นโดยรวม 
 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

จ  าก ัด  (มหาชน) (“แบบเสนอวาระฯ”)  ”  พร ้อมเอกสารหล ักฐานท ี ่ก  าหนด และส ่งถ ึง เลขาน ุการบร ิษ ัท  ท ี ่  
companysecretary@fnsyrus.com เพื่อให้กรรมการบริหารได้พจิารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ก าหนด ให้ถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 
ตามที่อยู่ดังนี้ 

   ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
   เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 



บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2563 177 
 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน แล้วส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน 

 เรื่องที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผู้
ถือหุ้น 

 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ความเห็น
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ขณะที่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามดังกล่าวข้างต้น 
 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ (“ แบบเสนอชื่อ

บุคคลฯ ”) ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ companysecretary@fnsyrus.com เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ก าหนด ให้ถึง
บริษัทฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ตามที่อยู่ดังนี้ 

   ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์  
   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
   เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน 

 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ  
 ไม่ควรด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท 

 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมฯ ว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น 

3) บริษัทฯ ได้ระบุข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 วาระการประชุม โดยแบ่งเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ และได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนเป็น

แต่ละวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจใจแต่ละวาระ 
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วาระการจ่ายเงินปันผล  

 บริษัทฯ ได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งในปีที่เสนอและข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 

วาระการแต่งตั้งกรรมการ  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ระบุข้อมูลของกรรมการ ได้แก่ 
ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ารงต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมไปถึง การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ใน
กรณีที่เป็นกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง 

วาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
ทั้งในปีที่เสนอและปีก่อนหน้า 

วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  

 บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ระยะเวลาและประสบการณ์ท างาน ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี รวมไปถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ทั้งปี
ที่เสนอและปีก่อนหน้า 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข (แบบ ค บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ)  
 ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน ข้อมูล

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น 

4) บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสอืเชิญ
ประชุมและเอกสารที่เกี ่ยวข้องให้แก่ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลอีก
ทางหนึ่ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดย
สามารถส่งค าถามมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการส่งค าถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 ผู้ถือหุ้นเสนอค าถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

 ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับค าถาม 
 ทางโทรสารหมายเลข 0-2658-9110 
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 ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 
 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้น 
 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตามล าดับ 
 การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ากอ่นวันประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบค าถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นใน

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการ

อิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
(8.2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลตัดสินใจในเรื่องส าคัญ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยได้แจ้งถึงสิทธิดังกล่าว
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จ าเป็น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวันและเวลา รวมไปถึงสถานที่ประชุมที่ค านึงถึงความสะดวกของผู้ถอืหุ้น พร้อมทั้งระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง
ก่อนเข้าประชุมในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการจ ากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท าให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง โดยการมอบอ านาจให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
แทนได้ 

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ นอกจากนี้ 
ยังได้แนะน ากรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงได้เปิดเผยถึงข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมและลงคะแนนเสียงด้วย ส่วนการนับ
คะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะแจ้งก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ เนื่องจากอาจมีวิธีการนับคะแนนเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละ
วาระ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประธานในที่ประชุมมี
หน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม รวมไปถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสตั้งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่นั่งส าหรับตัวแทนผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อสังเกตการณ์และตรวจสอบความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีเมื่อแต่ละวาระสิ้นสุดลง และเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้วย 

ส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระหรือวาระที่มีหลายรายการนั้น บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลหรือลงมติแยกในแต่ละรายการ 
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ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมมีความถูกต้อง แม่นย า และโปร่งใสยิ่งขึ้นแล้ว บริษัทฯ จึงได้น าระบบ Barcode มาใช้อ านวยความสะดวกในที่ประชุม 
เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลต่อที่ประชุม 

(8.3) บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่มีการประชุม โดยได้ระบุรายละเอียดในแต่
ละวาระ ประกอบไปด้วย ผลของมติ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละประเภท (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย) ซึ่งแสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบจ านวนหุ้น และสัดส่วนร้อยละ ส่วนการจัดท ารายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ผล
การลงคะแนนเสียง และมติจากที่ประชุม รวมไปถึงรายชื่อและประเด็นค าถามของผู้ถือหุ้นที่ได้มีการซักถามและการชี้แจงของบริษัทฯ ในแต่ละ
วาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน และน าส่งเอกสารดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อน ามาใช้ด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

การต่อต้านทุจริต 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจร ิต  (Thailand's Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption:  CAC)  ต ั ้ ง แต ่ ว ั นท ี ่  27 
สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้
พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนา
องค์กร และประเทศชาติอันเกิดจากการทุจริต และมีจิตส านึกที่ดีในการ
ร่วมกันต่อต้านภัยร้ายดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องไม่เป็นผู้เสนอหรือผู้
เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในทุก
รูปแบบที่ส่อไปในทางที่จูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นกระท าหรือละเว้นการ
กระท าในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ 
ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีสว่น
เกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-Corruption progress indicator) จาก
สถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้
เห็นถึงการน าไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่
ส านักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการ
ตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อ
การด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

นอกจากนี้ หากมีการพบเห็นหรือล่วงรู้ถึงการกระท าที่เข้า
ข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉย และต้องแจ้งเบาะแสให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับทราบ

ผ่านช่องทางการรับข้อร ้องเรียน รวมถึงให ้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และก าหนดให้เป็นหน้าที ่และความรับผิดชอบของ
พนักงานทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการกระท าที ่อาจท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของตนมีประสิทธิภาพลดลง หรืออาจท าให้บริษัทฯ เสียหายหรือ
ได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผูท้ี่เกีย่วข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็น
ต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหากเป็นการ
ได้มาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกจินั้น 
หรือได้มาทางมรดก พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้าไปก ากับดูแลการท ารายการที่
เกิดขึ้นให้มีความโปร่งใสและชัดเจน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคน
ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกความแตกต่างใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สี
ผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีความแตกต่างกัน 
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การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด  

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เชน่ 
การจัดเลี ้ยงหรือการรับการเลี ้ยง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ การ
เดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายรับหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม 
การให้หรือการรับผลประโยชน์นั้นต้องกระท าอย่างโปร่งใสในเพียงวิสยั
อันควร หรือช่วงเทศกาลและประเพณีนิยมเท่านั้น พนักงานจะต้องไม่
เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกิน
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าว จะต้องมีมูลค่าที่ไม่มากจน
เกินความเหมาะสม และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด หากมิใช่
แล้ว พนักงานมีหน้าที่จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี 

ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที ่และความรับผิดชอบของ
พนักงานในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้
เสื่อมเสีย สูญหาย หรือถูกน าไปใช้ ในทางมิชอบ ต้องใช้งานด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตาม
สัญญาที่เกี ่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือน าเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ 

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว 
โดยจะต้องไม่น าข้อมูลที่บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบอกกล่าวและ
เผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลหรือ
ตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พนักงานควรละเว้นการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือ
เผยแพร่สถานะการเงิน รวมถึงข้อมูลส าคัญอื่น ๆ โดยควรรออย่างน้อย 

1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ 
พนักงานต้องแจ้งข้อมูลการมีบัญชีซื้อขาย ณ วันที่เริ ่มเข้าท างานกับ
บริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ     
1 ครั้ง และหากมีการซื้อขาย กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ท่อนท าการซื้อขายและรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย ส่วนพนักงานต้องรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด กล่าวคือ 
ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งส าเนาการซื้อขายทุกครั ้ง
ต่อฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหากมี
ความเคลื่อนไหวการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายงานทุก 6 เดือน หากไม่
มีความเคลื่อนไหว เพื่อความโปร่งใสและชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การน าข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีสาระส าคัญไปใช้ในทางมิชอบ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม เนื ่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นบริษัท
หลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการก าหนดเพิ่มเตมิให้
พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า  (Front Office) และ
หน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของ
บริษัทฯ จะต้องไม่ส่งค าสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแล
บัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานรับทราบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์นั้น จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
กระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 

การมีและการเผยแพร่นวัตกรรม 

จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการอ านวย
ความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวันมากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่
จะน าเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนา
นวัตกรรมระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์  (Finansia HERO) 
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา
บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ รวมไปถึงการท าธุรกรรม
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ผ่านคอมพิวเตอร์ที่จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อ
รองรับกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้มีการออกแบบ
หน้าจอการใช้งานให้น ักลงทุนสามารถเลือกหน้าจอการใช้งานที่
เหมาะสมกับตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ได้ด้วยตัวเอง และด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้น 
บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและสัมมนาการใช้ระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับ
การลงทุนแก่นักลงทุนที่สนใจทั ้งที ่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า ขยายวง

กว้างไปถึงนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อน าความรู้และวิธีการใช้
งานไปใช้ลงทุนในแบบฉบับที ่ตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบนี้จึงถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบโจทย์การลงทุนใน
ทุกด้าน บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลและความสะดวกสบายของ
ลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้าในทุกโอกาสของการลงทุน 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
รายงานทางการเงิน 

บริษัทฯ มุ ่งมั ่นที ่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่
กิจการอย่างยั ่งยืน จึงได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการรายงานทางการเงิน ให้สอดคล้อง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และมีการบริหารจัดการความเสี ่ยงในด้านต่าง  ๆ ให้อยู ่ในระดับที่
เหมาะสม รวมทั้ง มีการติดตามและทบทวนระบบงานอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบดูแลให้การจัดท ารายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง  ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียม
กันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผู้นั้นจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั ้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ 

พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนและให้ความส าคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม

และสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
สร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน 

ลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลของลูกค้า โดยจัดให้
มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการดูแลข้อมูลของลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วน
การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ ค านึงถึงความ
เข้าใจของลูกค้าเป็นส าคัญ จึงโฆษณาสินค้าหรือบริการนั ้นอย่าง
ตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสุ
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งสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าและน า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น 

คู่ค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ท า
ร่วมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ถือเป็นการ
ไม่สุจริตกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคู่ค้าจากสถานะทางการเงินที่
มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติต้องห้ามอันเกิดจากการ
ทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรง
กับความต้องการของบริษัทฯ ได้ และให้บริการหลังการขายที่น่าพึง
พอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรึกษาหารือกบัคู่ค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาธรุกจิ
ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนด้วย 

เจ้าหนี้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน และปฏิบัติ
ตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การบริหารเงินทุน และ
การดูแลหลักทรัพย์ค ้าประกัน โดยรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทฯ ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม ่าเสมอ และหากไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพนัที่หารือรว่มกันได้หรืออาจมีกรณีที่อาจเกดิ
การผิดนัดช าระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกนั
หาแนวทางในการแก้ ไข ทั ้งนี ้ บริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนและด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม ่าเสมอ 
เพื ่อให้มีสภาพคล่องที ่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจและเป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สังคมและชุมชน 

บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อช่วยเหลือ 
เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสรา้งจิตส านึก
ของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย โดยการร่วมบริจาคเงินหรือ
สิ่งของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการ
จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิดโอกาสให้
นิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ สร้างจ ิตส านึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประหยัดน ้าและไฟ การใช้อุปกรณ์
ส านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการ
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ Reuse ส าหรับเอกสารที่ไม่เป็น
ความลับ เป็นต้น 

คู่แข่ง 

บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่
มั ่นคง สามารถเทียบเคียงกับคู ่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้ และไม่มี
นโยบายที่จะท าลายคู่แข่งแต่อย่างใด รวมทั้งได้ปฏิบัติต่อคู ่แข่งทาง
การค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลบั
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือความโปร่งใสในการ
ประกอบธุรกิจโดยตลอดมา 
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การก ากับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ  

 การประชุมของคณะกรรมการ 

 (1) คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน
สรุปได้ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล จ านวนการเข้าร่วมประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมดทัง้ปี (ครั้ง)  
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 9/10 
2. นายวราห์ สุจริตกุล 8/10 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 10/10 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 9/10 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 10/10 
6. นายหยาง หลิว* 4/5 
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน* 4/5 
8. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 10/10 
9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 10/10 
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 10/10 
โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  

หมายเหตุ:  
1) กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
2) * นายหยาง หลิว ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
3) * นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน เข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

 
 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล จ านวนการเข้าร่วมประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมดทัง้ปี (ครั้ง)  
1. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 10/10 
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  10/10 
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์  10/10 
โดยมี นางปาริชาต ขันทสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติห น้าที่ของ
กรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสาร
และเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะน าส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้ 

ชือ่-นามสกลุ 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. นาย หยาง หลิว* -     -   - - - - - - - - 
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน* 2562 - - - - - - - - - 
8. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ - 2547 2548 - 2548 - - 2558 2558 - 
9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 2551 - 2552 - - 2554 2556 2558 - - 
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 2549 - 2553 - - - - 2557 2558 2560 

หมายเหตุ:  1) ในปีที่ 2563 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 

* นายหยาง หลิว ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน เข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
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การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าที ่ของตน รวมทั้งพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิผลมากขึ้น แบบประเมินที่บริษัทฯ น ามาใช้นี้ ได้พัฒนามาจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการเป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวม
แบบประเมินและจัดท าผลคะแนนเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี ้

1) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที ่ของคณะกรรมการบริษัททั ้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย                        
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (3) การประชุมของ
คณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร 

2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น ๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปดว้ย  
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) เรื่องอื่น ๆ เช่น การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร เป็นต้น 

4) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที ่ของกรรมการตรวจสอบท่านอื ่น  ๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย                 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

5) แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย  (1) ความเป็นผู้น า 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ          
(6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดต าแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และ
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บริการ และ (10) คุณลักษณะส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีก
ด้วย 

ทั้งนี้ การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
2 = เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

ผลการประเมิน 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.90 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.21 
 กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี 

3) คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.69 
 คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 

4) คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
 กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 

5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.14 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

           หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ 
ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ โบนสั

และอืน่ ๆ  
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 450,000 - 350,000 - 
2. นายวราห์ สจุรติกุล 240,000 - 210,000 - 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์  - - - - 
4. นายสมภพ กรีะสุนทรพงษ ์ - - - - 
5. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ 200,000 - 160,000 - 
6. นายหยาง หลิว 60,000 - 100,000 - 
7. นางสาวกาญจนา วงศร์ัตนกุลธร 100,000 -   
8. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 600,000 1,000,000 320,000 1,000,000 
9. นายไพบลูย์ ศริิภาณุเสถียร 400,000 500,000 340,000 500,000 
10. นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธิ ์ 400,000 500,000 340,000 500,000 

รวม 2,450,000 2,000,000 1,820,000 2,000,000 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

หน่วย : บาท 

ชือ่-นามสกลุ 

ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ 
บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ 

บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  

1. นายวราห์ สจุรติกุล 280,000 - 360,000 - 
2. นายช่วงชัย นะวงศ์  - - - - 
3. นายสมภพ กรีะสุนทรพงษ ์ - - - - 
4. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ 200,000 - 160,000 - 

รวม 480,000 - 520,000 - 
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ 

ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ 
บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ 

บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  

1. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ 560,000  400,000  
2. ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัติการ - - - - 
3. ประธานเจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 
4. ผู้บรหิารสุงสุดฝา่ยธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส ์
ส่วนงานเทคนิค 

- - - - 

รวม 560,000 - 400,000 - 
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 

 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารเครดิต 
   หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ 
ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 

โบนสัและอืน่ ๆ  
1. นายช่วงชัย นะวงศ ์ - - - - 
2. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ 140,000 - 80,000 - 
3. ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัติการ - - - - 
4. ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงิน - - - - 
5. หัวหนา้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - - - - 
6. กรรมการบริหารสายงานธุรกจิค้าหลักทรัพย์ - - - - 
รวม  140,000 - 80,000 - 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน 
หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ 
ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 

โบนสัและอืน่ ๆ  
1. นายช่วงชัย นะวงศ ์ - - - - 
2. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ 100,000 - 80,000 - 
3. ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงิน - - - - 
4. ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัติการ - - - - 
5. ผู้บรหิารสูงสุดฝา่ยพัฒนาธรุกจิ - - - - 
รวม 100,000 - 80,000 - 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ 
หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ 
ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 

โบนสัและอืน่ ๆ  
1. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ 60,000 - - - 
2. ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัติการ - - - - 
3. ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงิน - - - - 
4. ประธานเจา้หน้าทีส่ารสนเทศ - - - - 
5. ผู้บรหิารสูงสุดฝา่ยบรหิารส านักงาน - - - - 
รวม 60,000 - - - 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ 
ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็กรรมการ 

โบนสัและอืน่ ๆ  
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ 40,000 - - - 
2. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 20,000 - - - 
3. นายวราห์ สจุรติกุล 20,000 - - - 
รวม 80,000 - - - 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
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 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่น  ๆ ให้กับผู้บริหารรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 

214,077,470 บาท 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ  
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

(1) คณะกรรมการจัดการ  
(2) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  
(3) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
(4) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 
(5) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 
(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล 
 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทย่อย  
หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทีป่รกึษาการลงทนุ  
เอฟเอสเอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ป ี2563 ป ี2562 

เบีย้ประชมุ 
บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  เบีย้ประชมุ 

บ าเหนจ็กรรมการ 
โบนสัและอืน่ ๆ  

1. นายช่วงชัย นะวงศ ์ - - - - 
2. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ 30,000 - 30,000 - 
3. นางชตุิมา วรมนตรี (1) - - - - 
4. นายสุวัฒน์ สินสาฎก (2) - - - - 

รวม 30,000 - 30,000 - 
 หมายเหตุ:  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
  (1)นางชุตมิา วรมนตรี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 
  (2)นายสุวัฒน์ สินสาฎก  เข้ารับต าแหน่งเปน็กรรมการบรษิัทฯ มีผลวันที่ 30 มนีาคม 2563 

 
 คา่ตอบแทนอืน่ 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
-ไม่ม-ี 

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บรหิาร 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้
จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรบัผู้บริหาร เป็นเงินจ านวน 4,722,153 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท าประกันภัยความเสี่ยง
ที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 660,682 บาท 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fees) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงิน
ดังนี้ 

          หน่วย: บาท 

 2563 2562 เปลี่ยนแปลง 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)   2,000,000 1,800,000 +200,000 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 400,000 400,000 - 
รวม 2,400,000 2,200,000 +200,000 

2) ค่าบริการอื่น 
- ไม่มี – 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการกระท าหรือการสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งจะมีการด าเนินงานและกระบวนการตรวจสอบ โดยการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลที่ไดร้บั 
หากมีมูลความจริง จะมีน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณา
ก าหนดบทลงโทษต่อไป รวมทั้งยังมีการก าหนดมาตรการเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูลหรือแจง้เบาะแส ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือใน
การรายงานข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ 

แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ยังไม่ได้น ามาปรับใช้ 

1. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยค านึงถึง
ปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควรสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ 
และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

ค าอธิบาย: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อน าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ในการก าหนดเป็น
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป้าหมายของบริษัทฯ มีความยั่งยืน 

2. ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่าง  ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดย
ควรมีกลไกที่ท าให้เข้าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 



194 รายงานประจ าปี 2563 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

 

ค าอธิบาย: บริษัทฯ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังขาดความชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อน าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ในการก าหนดเป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

ค าอธิบาย: แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การท าหน้าที่ของประธาน
กรรมการมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการให้ความเห็นและการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นการก าหนดร่วมกันของ
คณะกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระหรือปราศจากการแทรกแซง และในขณะเดียวกัน ประธานกรรมการยังให้การสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ คุณสมบัติของประธานกรรมการยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และยังต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
บุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือ
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างาน หรือได้มอบหมายให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร 
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 

  1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 

  2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

ค าอธิบาย: องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเปน็
อิสระของกรรมการแล้วมีความเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นของกรรมการนั้นมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการแล้ว และถึงแม้
สัดส่วนกรรมการอิสระจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ยังคงเป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชน
จ ากัดที่ต้องมีจ านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ จึงยังคงโครงสร้างดังกล่าวไว้เช่นเดิม 
นอกจากนี้ การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 
วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั ้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 

5. คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 

ค าอธิบาย: แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ โดยแจ้ง
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชือ่บุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและน่าไว้วางใจ ในกรณีที่ไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาประวัติและคุณสมบัติ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ า และน าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 

6. คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 
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ค าอธิบาย: คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทฯ เป็นประธานกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่า ประธานกรรมการซึ่งมี
บทบาทเป็นผู้น าสุงสุดขององค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

7. คณะกรรมการอาจจัดให้มีที ่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอย่างน้อย ทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 

ค าอธิบาย: คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่ดี และควรจัดให้มีเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อม 

8. เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม 

ค าอธิบาย: บริษัทฯ มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เนื่องมาจากอาจมีการใช้ข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ จึงเป็นเหตุอาจท าให้เกดิความล่าช้าขึ้นได้ ขณะที่ระยะเวลา 5 วันท า
การที่หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาและมีความเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่มี
ความแตกต่างจากข้อปฏิบัติเดิมของบริษัทฯ จึงยังคงข้อปฏิบัตินี้ไว้เช่นเดิม 

9. คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

ค าอธิบาย: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาน าแนวปฏิบัตินี้มาใช้ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการด าเนินงานยิ่งขึ้น 

10. คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล 
นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การ
สื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบาย: นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มความชัดเจน 

11. คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

ค าอธิบาย: บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการแจ้ งผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการ 
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กิจกรรมตอบแทนสังคม 

 การแบ่งปันและตอบแทนสังคมเป็นหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อตอบแทน
สังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวราห ์  ส ุจร ิตก ุล  รองประธานกรรมการ และ  นายช ่วงช ัย                         
นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทน เดินทางไปเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากที่โรงเรียนประสบปัญหา
ขาดแคลนสถานที่เรียน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมและ                   
สื่อการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นในการหาสถานที่เรียนให้กับเด็ก
นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน รวมถึงจัดหาทุนการศกึษา
ให้กับเด็กนักเรียน บริษัทฯ จึงได้รวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนก่อสร้าง
อาคารแปดเหลี่ยม (อาคารคอมพิวเตอร์) เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน ตั้งแต่ในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
6 รวมถึงในการซ่อมแซมอาคารเรียนอื่นๆอีกด้วย โดย บริษัทฯตระหนัก
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เพื่อที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน บรัษัทฯ ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกการบริจาคคือโอกาสใน
การรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้ผู ้ป่วย สร้างบุคลากรแพทย์ดูแลชีวิต       
คนไทย 

 

 

 

 

 

 

ทอดผา้ปา่สามคัคจีงัหวดัพะเยา สมทบทนุแกม่ลูนธิริามาธบิดฯี 

สมทบทนุปรบัปรงุหอ้งเรยีน 

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม บริษัทฯ เป็นตัวแทน ร่วมสมทบทุนปรับปรุง
ห้องเรียนวิถีพุทธ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 
และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ณ โรงเรียนบ้านถ ้า อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เพื ่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที ่ ได้มีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น 
สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยมี
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน เป็นสมำชิกในฐำนะเลขำนุกำรและผู้ประสำนงำน 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ปฎิบัติหน้ำที่ในกำรสอบทำนข้อมูล
ต่ำงๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต พร้อมกันนี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพยำยำมส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีกำรปฎิบัติตำมข้อพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ 
มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนให้กำรแนะน ำในเรื่องระบบควบคุมภำยในที่ดีต่อผู้บริหำร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พบปะอย่ำงอิสระกับฝ่ำยบริหำรและผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทฯ 
เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบำยและหลักกำรทำงบัญชี แนวทำงกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชีและกำรเงิน กำรควบคุม
ภำยใน และแผนงำนกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ               
ทุก ๆ สิ้นไตรมำสของปี รวมถึงท ำกำรประเมินผลและน ำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่
ในกำรท ำให้มั่นใจว่ำ ข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมภำยในต่ำง ๆ จะได้รับกำรแก้ไขและป้องกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและภำยในเวลำที่
เหมำะสม นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมัตินโยบำยกำรท ำรำยกำรและกำรรำยงำนรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้ง 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ประเมินข้อบกพร่องในกฎระเบียบข้อบังคับทั้งภำยในและ
ภำยนอกของบริษัทฯ อย่ำงเป็นระบบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในได้ถูกน ำเสนอแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยก ำกับดูแลปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ยังท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงในกำรปรับปรุงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรปฏิบัติตำมของบริษัทฯ ผ่ำนทำงกระบวนกำรตรวจสอบภำยในกำร
ติดตำมผลภำยหลังจำกกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งรวมทั้งกำรให้ค ำแนะน ำในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับหน่วยงำนในบริษัทฯ และยัง
ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและหลักกำรประพฤติปฏิบัติของ   
บริษัทฯ และยังช่วยส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ในภำพรวม 
 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปีที่ผ่ำนมำ  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
1) อนุมัติงบกำรเงินรำยไตรมำส สอบทำนงบกำรเงินประจ ำปี ท ำกำรประเมินและให้ค ำแนะน ำกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
2) พิจำรณำกำรปรับปรุงกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 
3) พิจำรณำและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ รวมทั้งพิจำรณำผลของกำรตรวจสอบภำยในและกำร

แก้ไขปรับปรุง 
 

ทั้งนี้ จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
1) รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2563 มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 
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2) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที ่อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ซึ่งได้แก่ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเหมำะสม 
5) รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุ

ของบริษัทฯ  
6) ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยเป็นกำรทบทวนและสอบทำนข้อมูลรำยงำน

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับกำรรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรวมทั้งพิจำรณำผลของกำรตรวจสอบ
ภำยในและกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงของบริษัทฯ รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ดังนี ้

 
ชื่อ-นำมสกุล จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม/จ ำนวนกำรประชุมทัง้หมดทัง้ปี (ครั้ง)  

1. พล.ต.อ. วิสนุ ปรำสำททองโอสถ 10/10 
2. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร  10/10 
3. นำยกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์  10/10 

 
 

7) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ส ำหรับรอบบัญชีสิ้นสดุ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละค่ำสอบบัญชีขึ้นอยู่กับกำรอนุมัติของผูถ้ือหุน้ในกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษำยน 2564 
 
 

 
 

พลต ำรวจเอก วสิน ุปรำสำททองโอสถ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับระบบกำรก ำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบกำรปฏิบัติภำยใน โดยมี กำรก ำหนด

นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อประเมินควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
พร้อมทั้งติดตำม และก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในด้ำนกำรล่วงรูข้้อมูลภำยใน ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และควำม
เสี่ยงต่ำง ๆ ตำมหลักกำรกำรควบคุมภำยในที่ดี โดยได้จัดให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบซึ่งกัน และกัน และเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่
พิจำรณำและทบทวนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในให้มีควำมเหมำะสมต่อสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
โดยก ำหนดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที ่มีควำมเป็นอิสระ
สำมำรถท ำหน้ำที ่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต ่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรทบทวนระบบกำร
ควบคุมภำยในและกำรบร ิหำรจ ัดกำรควำมเส ี ่ยง โดย
พิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ของฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในที่รำยงำนเป็นรำยเดือนและมีกำรสรปุผลกำรตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรำยปี เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำในภำพรวมอีกครั้งหนึ่งว่ำ มีระบบกำรควบคุมใดบ้ำง
ทีบ่ริษัทฯ ต้องให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ให้ค ำแนะน ำแก่ฝ่ำยตรวจสอบถึงวิธีกำรปรับปรุง
ขั ้นตอนและระบบกำรควบคุมภำยใน โดยเน้นในเรื ่องกำร
แบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที ่ อ ำนำจในกำรสั่งกำรที่ชัดเจน และ
ติดตำมให้มีกำรปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องที ่พบจำกกำร
ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงถูกต้องและทันเหตุกำรณ์เพื ่อป้องกันมิให้เกิดควำม
ผิดพลำดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฏหมำย ข้อบังคับ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน ได้ประเมินกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี ่ยงโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำย
บริหำรและจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ กำรประเมินควำม
เพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ ได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ (1) กำรควบคุมภำยในองค์กร 
(2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และ (5) ระบบกำร
ติดตำม นอกจำกนี้ยังได้มีกำรประเมินในเรื ่องกำรจัดให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอ กำรติดตำมควบคุมกำรด ำเนินงำน
ว่ำสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจำก
กำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ ำนำจหรือไม่ และมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน
ในเรื่องใดบ้ำง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงกำรมีระบบกำรควบคุม
ภำยในเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหำร หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอแล้ว ส ำหรับ
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในหัวข้อ
อื ่น คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน 

หัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำฝ่ำย
ก ำกับดูแลกำรปฎิบัติงำน 

นำงปำริชำต ขันทสีมำ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในและฝ ่ำยก  ำก ับด ู แลกำรปฏ ิบ ัต ิงำน 
รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหำรงำนของทั้งสองฝ่ำยซึ่ง
จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนและควำมรู้ควำมสำมำรถที่ผำ่น
มำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
เป ็นผ ู ้ท ี ่ม ีควำมเหมำะสมท ี ่จะปฎ ิบ ัต ิหน ้ำท ี ่ ได ้อย ่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

ทั้งนี้ กำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำย บุคคลที่
ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำ
ฝ่ำยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนอยู่ภำยใต้ควำมเห็นชอบ
และอ  ำนำจอน ุม ัต ิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำ  
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โครงสรำ้งกำรถือหุน้ 

 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย 

รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ทีถ่อื สดัสว่นกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ)  
1.  บริษัท ฟินันซำ่ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 170,269,978 29.29 
2.  Morgan Stanley & CO. International PLC 67,383,222 11.59 
3.  ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  58,140,302 10.00* 
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั** 49,271,673 8.55 

5.  
KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) 
LTD. FOR DVP CLIENT.  44,511,860 7.66 

6.  นำงสพุร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70 
7.  นำยอนุชำ สหินำทกถำกุล 15,418,599 2.65 
8.  นำยไพทูรย์ มำนะศิลป ์ 7,360,021 1.27 
9.  นำยประชำ ปริยวำทกุล 5,520,000 0.95 
10.  นำยจ ำเรญิ รุ่งวัฒนำเศรษฐ์ 5,500,000 0.95 

 อื่น ๆ  141,905,426 24.39 
 รวม 581,403,025 100 

 
หมำยเหตุ:  
* ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นทั้งหมด 58,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.99999991 
** ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ใน
รำยกำรที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีกำรใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
 

บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1 ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในรูปแบบกิจกำรเงินร่วม
ลงทุนในประเทศไทย เวียดนำม เมียนมำร์ และกัมพูชำ โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด (มหำชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรด้ำนกำรเงินรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ วำณิชธนกิจ กำรจัดกำรทรัพย์สินเพื่อควำมมั่งคั่ง กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำร
ลงทุน กำรบริหำรจัดกำรกองทุน และกำรลงทุนแบบเฉพำะเจำะจง แก่สถำบันกำรเงินและบริษัทตำ่ง ๆ รวมไปถึงลูกค้ำรำยย่อย โดยผ่ำน
บริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 14 ตุลำคม 2563 ประกอบด้วย นำย
วรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 33.48, นำยกอบคุณ เธียรปรีชำ ถือหุ้นร้อยละ 9.99, Morgan Stanley & CO. International 
PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.98, ม.ล.สุทธิมำน โภคำชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 3.04, Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 
2.89 และผู้ถือหุ้นอื่น ร้อยละ 46.62 
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นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

 
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังจำกหักภำษีเงนิได้และเงินส ำรองต่ำง ๆ 

ทุกประเภททีบ่ริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 138,083,172 
บำท จึงมีมติอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล 

 
 

 

 
 

หมำยเหตุ: 
(1) อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลค ำนวณจำกจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยหำรด้วยก ำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงิน

ส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวนร้อยละ 5 ตำมเกณฑ์เงินสด 
(2) จ่ำยเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้ จ่ำยเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำ 

5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 0.28 บำทต่อหุ้น และจ่ำยปันผลเป็นเงิน
สดในอัตรำหุ้นละ 0.03152088259 บำท 

(3) อัตรำส่วนเงินปันผลตอบแทนค ำนวณจำกจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ ส้ินปี และ
หำรด้วยรำคำหุ้น ณ ส้ินปี 

76 76 35 35 
-

49%

30%
41%

N/A

5.3% (2) 4.6% 3.3% 3.3%

ไม่มีการจา่ย
เงินปนัผล

2559 2560 2561 2562 2563

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

ราคาหุ้น 

1.82 

 
เงินปันผลต่อหุน้ 

ไม่มีการจ่ายเงิน
ปันผล 

 
ก าไรต่อหุ้น 

0.14  

(1)  

 (3)  

ไมม่กีารจา่ย 
เงนิปนัผล 
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ขอ้มลูทัว่ไป 

 

 (ก) ขอ้มลูบรษิทัฯ  
ชือ่บรษิทั (ภำษำไทย)  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)  
ชื่อบริษัท (ภำษำองักฤษ)  : Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : FSS 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000079 
สมำชกิ : สมำชกิตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย หมำยเลข 24 

สมำชกิศูนย์ซือ้ขำยตรำสำรหนี้ไทย 
สมำชกิสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

เว็บไซต ์ : https://www.fnsyrus.com 
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 930,244,840 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.60 บำท จ ำนวน 581,403,025 หุ้น)  
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่ : ชั้น 18, 25 อำคำร ดิ ออฟฟศิเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์

เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
 : โทรศัพท์ 02 658 9500 โทรสำร 02 658 9110 
ที่ตั้งหน่วยงำนสนับสนุน : ชั้น 6 ,7 ,8  และ 9 ห้องเลขที ่(Unit No.601) อำคำร Mint Tower (มิ้นท์ ทำวเวอร์) 

เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์ 0-2680-0700   โทรสำร 0-2680-0769 

ส ำนักงำนสำขำ : 23 แห่ง 
   
   

 

กรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 
1) ส ำนกังำนสำขำอลัมำ่ลงิค ์

ชั้น 9, 14, 15 อำคำรอัลม่ำลิงค์ 
เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02 646 9999, 02 646 9600  
โทรสำร 02 646 9888 

 
2) ส ำนกังำนสำขำอมัรนิทร ์ทำวเวอร ์

ชั้น 20 อำคำรอัมรนิทร ์ทำวเวอร ์
เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 02 660 5000, 02 264 6000  
โทรสำร 02 660 5010 

 
 
 
 

3) สำขำเซน็ทรลัปิน่เกลำ้ 1 
ชั้น 16 ห้องเลขที่ 21601/1 อำคำรเซ็นทรลัปิ่นเกล้ำ ทำวเวอร์ A 
เลขที่ 7/129-221 ถนนบรมรำชชนนี  
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ 02 878 5999 โทรสำร 02 878 5998 

 
4) สำขำบำงกะป ิ

ชั้น 3 ห้องเลขที่ A3 R02 อำคำรเอ็นมำร์ค 
เลขที่ 3105 ถนนลำดพร้ำว 
แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์ 02 378 4545 โทรสำร 02 378 4544 
 

5) สำขำบำงนำ 
ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 
อำคำรชุด ทำวเวอร์ 1 ออฟฟิศ 
เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด  
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 02 740 7100 โทรสำร 02 740 7199 
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6) สำขำสนิธร 1 
ชั้น 2 อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 1 
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02 690 4100 โทรสำร 02 690 4101 
 
 

7) สำขำเคีย่นหงวน  
ชั้น 18 อำคำรเคี่ยนหงวน 2  
เลขที่ 140/1 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02 254 1717 โทรสำร 02 254 1718 
 

8) สำขำประชำชืน่ 
ชั้น 4 อำคำร บี เลขที่ 105/1 ถนนเทศบำลสงเครำะห์  
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02 580 9130 โทรสำร 02 580 9138 
 
 
 
 
 
 
 

9) สำขำรตันำธเิบศร ์
เลขที่ 576 ถนนรัตนำธิเบศร ์ต ำบลบำงกระสอ  
อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี11000 
โทรศัพท์ 02 831 8300  
โทรสำร 02 831 8388, 02 969 9117 

 
 
10) สำขำสมทุรสำคร  

เลขที่ 813/30 ถนนนรสิงห์ ต ำบลมหำชัย  
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 
โทรศัพท์ 034 428 045 โทรสำร 034 428 044 
 

11) สำขำรงัสติ 
ชั้น 2 , 2.5 , 3 เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17  
ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทมุธำนี 12130 
โทรศัพท์ 02 993 8180 โทรสำร 02 993 8179 

 
12) สำขำแจง้วฒันะ 

ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1904 อำคำร เซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ เลขที่ 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอ
ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 40000 
โทรศัพท์ 02 005 4193 โทรสำร 02 005 4703 

 

ตำ่งจงัหวดั 
1) สำขำขอนแกน่ 

เลขที่ 311/1 ถนนกลำงเมือง  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043 058 925, 043 224 731 โทรสำร 043 058 927, 
043 224 506 
 

2) สำขำหำดใหญ ่
ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน เลขที่ 106 ถนนประชำธิปัตย์ ต ำบล
หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 
โทรศัพท์ 074 243 777 โทรสำร 074 353 329, 074 224 955 

 
3) สำขำเชยีงใหม ่ 

เลขที่ 310 หมู่บ้ำนเชียงใหม่แลนด์ ถนนชำ้งคลำน  
ต ำบลชำ้งคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ 053 235 889, 053 204 711 
โทรสำร 053 235 890, 053 272 369, 053 805 390 
 

4) สำขำสรุำษฎรธ์ำน ี
เลขที่ 173/83-84 หมูท่ี่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บำงใหญ่  
ต ำบลมะขำมเตี้ย อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000  
โทรศัพท์ 077 222 595 โทรสำร 077 222 596 
 

5) สำขำแมส่ำย 
เลขที่ 119 หมู่ที่ 10  
ต ำบลแม่สำย อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130 
โทรศัพท์ 053 640 599 โทรสำร 053 733 819 
 

6) สำขำส ำนกังำนออนไลน ์ภเูกต็  
เลขที่ 22/18 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง  
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 076 210 499 โทรสำร 076 210 498 
 

7) สำขำตรงั  
เลขที่ 59/28 ถนนห้วยยอด  
ต ำบลทบัเที่ยง อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรงั 92000 
โทรศัพท์ 075 211 219 โทรสำร 075 212 400 

 
8) สำขำปตัตำน ี 

เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4  
ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำน ี94000 
โทรศัพท์ 073 350 140-4 โทรสำร 073 350 014 
 

9) สำขำเชยีงรำย 
เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต ำบลริมกก  
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100 
โทรศัพท์ 053 750 120 โทรสำร 053 750 127 
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10) สำขำอดุรธำน ี
เลขที่ 197/29 , 213/3 ถนนอุดรดุษฎี ต ำบลหมำกแข้ง  
อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 41000 
โทรศัพท์ 042 245 589 โทรสำร 042 324 146 
 
 

11) สำขำนครรำชสมีำ  
เลขที่ 198/1 ตรอกสมอรำย ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ 30000 
โทรศัพท์ 044 288 700 โทรสำร 044 288 700 ต่อ 109 

 
 

(ข) ขอ้มลูของนติิบคุคลที่บรษิทัฯ ถอืหุน้ ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหนำ่ยแลว้ของนติบิคุคลนัน้ 
ชือ่บรษิทั (ภำษำไทย)  : บรษิทัหลกัทรพัยท์ีป่รกึษำกำรลงทนุ เอฟเอสเอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
ชื่อบริษัท (ภำษำองักฤษ)  : FSS International Investment Advisory Securities Company Limited 
ประเภทธุรกจิ : ธุรกิจหลักทรพัย์ที่ปรกึษำกำรลงทนุ 
ที่ตั้ง : ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 อำคำรอับดลุรำฮิมเพลส 

เลขที่  990  ถ.พระรำม 4  แขวงสีลม  เขตบำงรกั กรงุเทพฯ  10500 
โทรศัพท์  0-2611-3500   โทรสำร 0-2611-3551 

ร้อยละของกำรถือหุ้น : 96.25 
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 8 ล้ำนบำท 
มูลค่ำที่ตรำไว้ : 100 บำท 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ : 80,000 หุน้ 
   
ชือ่บรษิทั  SBI Royal Securities Public Company Limited 
ประเภทธุรกจิ  ธุรกิจหลักทรพัย์ (จดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยรำชอำณำจักรกัมพูชำ) 
ที่ตั้ง  Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit,  

Khan 7makara, Phnom Penh 
ร้อยละของกำรถือหุ้น  20.01 
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว  15.99 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ 
มูลค่ำที่ตรำไว้ : 25 ดอลลำรส์หรัฐฯ 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ : 63,960,000 หุ้น 
   
 (ค) ขอ้มลูบคุคลอำ้งองิอืน่ ๆ  
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

93 ชั้น 14 อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพ 10400  
โทรศัพท์ 02 009 9999 

   
ผู้สอบบญัช ี : นำงสำวรตันำ จำละ    ผู้สอบบญัชรีับอนญุำตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

นำงสำวสมใจ คุณปสตุ   ผู้สอบบญัชรีับอนญุำตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
นำงสำวนงลักษณ์ พุ่มน้อย       ผูส้อบบัญชีรับอนญุำตเลขที่ 4172 และ/หรือ 
นำงสำววรรณวิไล เพชรสรำ้ง    ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตเลขที่ 5315  
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
ชั้น 33 อำคำรเลครชัดำ 
193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02 264 9090 โทรสำร 02 264 0789-90 

   
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 
ชั้น 18, 25 อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 0 2658 9000, 0 2658 9500  โทรสำร: 0 2658 9110 

https://www.fnsyrus.com 
 

 


