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สรุปข้อมูลทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) *
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)

งบการเงินรวม
2555 2554
1,812 1,625
183
80
0.4052
0.23
4,195 3,038
2,519 1,591
1,676 1,447
3.55
3.35
12.05
6.09
5.02
2.73
-

2553
1,290
128
0.40
2,767
1,503
1,264
3.76
11.20
5.46
-

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ เปลี่ยนแปลง (%)
2555 2554 2553 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,705 1,491 1,180
14
171
72
143
138
0.3814
0.21
0.44
82
4,320 3,363 2,916
28
2,712 1,972 1,699
38
1,608 1,391 1,217
16
3.52
3.35
3.77
5
11.39
5.54 12.41
106
4.45
2.30
6.10
93
49.39 52.37 54.60
(6)

* กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำหนัก

ข้อมูลเปรียบเทียบเฉพาะกิจการ
รายได้รวม

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,180
143

1,705

1,491

72
ปี 2555



รายงานประจำปี 2555
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ปี 2554

ปี 2553
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1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

2. นายวราห์ สุจริตกุล
รองประธานกรรมการ

3. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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7.
พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระ
5.	
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการ
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นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ
6.	
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการ
9.
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระ



รายงานประจำปี 2555

คณะกรรมการบริหาร
1.
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
3.
นายช่วงชัย นะวงศ์
กรรมการบริหาร
2.
นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
กรรมการบริหาร
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นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการบริหาร

5.
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำปี 2555

สาส์นจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2555 นับเป็นปีแห่งความสำเร็จโดดเด่นอีกปีหนึ่งของบริษัทที่นอกจากจะต้องดำเนิน
ธุรกิจท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและในสังคมโลก อาทิ ผลกระทบจากเศรษฐกิจหลักของโลกทัง้ สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวหรือฟื้นตัวในระดับต่ำ
แต่ด้วยผลจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35.76 จากสิ้นปีก่อน
ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย และทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี 10 เดือน
กอรปกับโครงสร้างของบริษัทที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่ครบครัน ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์
ในประเทศและต่างประเทศ การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษา
การลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทมีการ
บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน ทำให้บริษัทมีผลประกอบการ
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของการควบรวมกิจการและสามารถรักษาอันดับส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 อย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 เช่นกัน ทางคณะกรรมการเชื่อมั่นว่า การกำหนดนโยบาย และการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
อย่างไรก็ดี ในปีถัดไปบริษัทจะต้องปรับตัวอย่างยิ่งยวด เพื่อให้ทันกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) ที่กำลังจะมีผลกระทบกับธุรกิจและสังคมประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ด้วยโครงสร้าง
องค์กรของบริษัทที่มีการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อม
ได้เป็นอย่างดีในเบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำโบรกเกอร์ที่สามารถสร้างความมั่งคั่ง
ให้แก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบครัน กอรปกับจะการดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถแข่งขันได้
ในเชิงธุรกิจและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความสำเร็จต่างๆ ข้างต้นนั้น สำเร็จได้โดยอาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และแรงสนับสนุน
จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผมในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของ
บริษัท และขอขอบคุณบรรดาผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด นอกจากนี้ ขอถือโอกาสขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงาน
อันเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท จนทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถที่จะเติบโต
อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.
3.

4.

5.

6.

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จำกั ด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี พลตำรวจตรีวิสนุ ปราสาททองโอสถ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกำกับฯ ทำหน้าที่
เลขานุการ ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยได้จัดให้มีการประชุมรวม 17 ครั้ง โดยสรุป
ได้ดังนี้
1. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2555 ทั้งงบการเงินไตรมาส
และงบการเงินประจำปี โดยพิจารณามีความเห็นสอดคล้องกับผู้รับผิดชอบจัดทำ
รายงานทางการเงิน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอก
ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ว่างบการเงินดังกล่าวมีความ
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลและความเหมาะสม ซึ่งการสอบทานพิจารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามแผนงานประจำปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร
สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานส่วนใหญ่สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัดเสมอมา
สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับการวางแผนการ
ตรวจสอบ การดำเนินการ การรายงานสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามผล ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการ
ดังกล่าว ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่ารายการที่มีสาระสำคัญ
ได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2555
โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และ
ประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนให้ความเห็นและความเหมาะ
สมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการได้รับแต่งตั้งและได้รับมอบหมายให้
ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พลตำรวจตรีวิสนุ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


รายงานประจำปี 2555

ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ Finansia Syrus Securities Public Company Limited “FSS”
ทะเบียนบริษัทมหาชน เลขที่ บมจ. 0107547000079 มีสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา ดังนี้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 17, 18 และ 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
สำนักงานสาขา

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา จำนวน 40 แห่ง ประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. สำนักงานไทยซัมมิท (ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน) 
ชั้น 4, 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2680-0700, 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769
2. สำนักงานอัลม่าลิงค์ ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลม่าลิงค์
เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889
3. สำนักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5050
4. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 ชั้น 14 ห้อง 1404 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998
5. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2 ชั้น 14 ห้อง 1408 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/3 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2882-6069 โทรสาร 0-2882-6091
6. สาขาบางกะปิ ชั้น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค
เลขที่ 3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544
7. สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 ยูนิต 11-07/1 อาคาร อิตัลไทย ทาวเวอร์
เลขที่ 2034/52 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2716-0559 โทรสาร 0-2716-0560
8. สาขาบางนา ชั้น 19 ห้อง 1093/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
เลขที่ 1093 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199
9. สาขาสินธร 1 ชั้น 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



10. สาขาสินธร 2 ชั้น 24 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-2220 โทรสาร 0-2263-2219
11. สาขาสินธร 3 ชั้น 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-2144 โทรสาร 0-2263-2145
12. สาขาลาดพร้าว ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430
13. สาขาประชาชื่น ชั้น 4 อาคาร บี
เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138
14. สาขาไทยซัมมิท ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2658-5388 โทรสาร 0-2658-5383, 0-2658-5384
15. สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่ 68/127 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117
16. สาขาสุขุมวิท 21 ชั้น 15 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
เลขที่ 50 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2261-4199 โทรสาร 0-2261-4198
17. สาขาสีลม ชั้น 21 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 2, 3-1
เลขที่ 191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2630-3500 โทรสาร 0-2630-3533
18. สาขาอโศก ชั้น 17 อาคารเสริมมิตร
เลขที่ 159/28 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2261-1315 โทรสาร 0-2261-1328
19. สาขาสมุทรสาคร
เลขที่ 1045/16-17 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-820-245 โทรสาร 034-820-650
20. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 3 ชั้น 16 อาคาร เซ็นทรัลปิ่นเกล้าพลาซ่า ทาวเวอร์ บี
เลขที่ 7/3 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2884-7333 0-2882-6090 โทรสาร 0-2884-7657
21. สาขาฟอร์จูน ชั้น 23 อาคารฟอร์จูนทาวน์ โซนบี 3
เลขที่ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2641-1365 โทรสาร 0-2641-1366
ต่างจังหวัด
1. สาขาขอนแก่น 1
เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-321-333 โทรสาร 043-321-955
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2. สาขาหาดใหญ่ 1
เลขที่ 200/221, 223 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น 2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-353-330 โทรสาร 074-353-329
3. สาขาหาดใหญ่ 2
เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-243-777 โทรสาร 074-244-955
4. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 233-233/2 ชั้น 1 หมู่ที่ 12 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-981-587 โทรสาร 038-981-589
5. สาขาเชียงใหม่ 1
เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-204-711 โทรสาร 053-235-880, 053-272-369
6. สาขาเชียงใหม่ 2
เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-235-889, 053-204-909 โทรสาร 053-235-890, 053-204-910
7. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 173/83-84 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-595 โทรสาร 077-222-596
8. สาขานครปฐม
เลขที่ 28/16-17 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-294-000 โทรสาร 034-294-098
9. สาขาแม่สาย
เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819
10. สำนักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต
เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498
11. สาขาขอนแก่น 2
เลขที่ 26/9 ชั้น 2 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีจันทร์ใหม่ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-334-700 โทรสาร 034-334-799
12. สาขาตรัง
เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400
13. สาขาชลบุรี
เลขที่ 44 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-274-533 โทรสาร 038-275-168
14. สาขากระบี่
เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-622-460 โทรสาร 075-622-464
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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15. สาขาปัตตานี
เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014
16. สาขาหาดใหญ่ 3 ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า
เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-354-670 โทรสาร 074-354-677
17. สาขาเชียงราย
เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127
18. สาขาอุดรธานี ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 104/6 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-343-220
19. สาขาขอนแก่น 3 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 4/6 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-334-245 โทรสาร 043-334-125

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1266
ผู้สอบบัญชี

: นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจคุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

1.1 ข้อมูลบริษัทย่อย

(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ88.57 ของหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)

มีที่อยู่ ดังนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด หรือ ACL Securities Company Limited ทะเบียนนิติบุคคลที่ 0105542091678

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

: ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

สำนักงานสาขา

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย ไม่มีสำนักงานสาขา

รายงานประจำปี 2555

2. ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
-

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 15 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

-

บริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. การประกอบธุรกิจแต่ละประเภทบริการ

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจ
การลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน และธุรกิจการ
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

3.1 ลักษณะการให้บริการ

3.1.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เริ่มให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 และลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 และยังให้บริการข้อมูล
การวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้ง
ลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,347.73 ล้านบาท ส่วนของ
บริษัทฯ 1,232.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.37 และ 72.28 ของรายได้รวม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,222.11 ล้านบาท ส่วนของ
บริษัทฯ 1,096.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.21 และ 73.51 ของรายได้รวม
ปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,081.50 ล้านบาท ส่วนของ
บริษัทฯ 1,038.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.85 และ 88.07 ของรายได้รวม
		 ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนของบริษัทฯ
				
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ ตลท. (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ใหม่
(ล้านบาท)
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท) *
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
อันดับส่วนแบ่งการตลาด
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท)
- บัญชีของบริษัทฯ **
- สถาบัน
- ลูกค้าทั่วไป
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท)
- Cash Account
- Credit Balance Account
- Internet Account

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
6,937,889.9 7,040,457.9 7,615,638.0
96,057.6 151,022.8 298,928.5
35
560,482.0
4.53
7

33
645,449.9
5.17
2

32
852,096.3
6.19
2

26,552.6
53,250.0
507,232.0

229,500.6
44,104.7
601,345.2

270,723.3
64,832.8
787,263.5

404,382.3
30,969.9
151,682.4

368,736.1
29,654.7
247,059.1

375,365.3
32,963.2
443,767.8

* ข้อมูลไม่รวมบัญชีเงินลงทุนของบริษัท
** ประกอบด้วยบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ และรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องชำระราคา
ค่าซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะส่งมอบเงิน
ค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 3 นับถัดจากวันที่สั่งขายหลักทรัพย์ได้ นับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ลูกค้าวางหลักประกันสำหรับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ในเรื่องการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
มากขึ้น
2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องทำการวางเงิน
ประกันเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นวงเงินที่ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อ
หลักทรัพย์ได้ และวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงตามยอดวงเงินสดคงเหลือในบัญชี
ของลูกค้า แต่จะไม่เกินวงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง
(Turnover List) และมี ลั ก ษณะตามที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และตามที่ ค ณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ด้วยบัญชีประเภท Cash Balance
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3. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) คือ บัญชีที่มีการให้กู้ยืมเงินเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าจะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์เป็นการประกันการชำระหนี้ในอัตราส่วนขั้นต่ำของ
จำนวนเงินที่จะให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Initial Margin Rate) ไม่ต่ำกว่าอัตราที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้กับ
ลูกค้าที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้วเป็นหลัก เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าดังกล่าวมีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงและไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระเงิน บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติและการควบคุมที่เคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ 

จะมีการกำหนดวงเงินสูงสุดในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกรายไว้ และการอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมรวม
ณ ขณะใดขณะหนึ่งนั้นจะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดซึ่งจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังให้บริการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (“TSFC”)
แทนการปล่อยกู้เองโดยตรงอีกด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit
Balance) จำนวน 659 ราย ซึ่งมีมูลหนี้รวม (Loan) จำนวน 1,087.89 ล้านบาท และมี มูลค่าทรัพย์สินรวม
(Equity) จำนวน 4,086.97 ล้านบาท และมีลูกค้าใช้บริการผ่าน TSFC จำนวน 185 ราย ซึ่งมีมูลหนี้รวม
(Loan) จำนวน 389.74 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินรวม (Equity) จำนวน 590.59 ล้านบาท
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชี ลูกค้าสามารถเลือกที่จะซื้อขายผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet
Trading) ซึ่งลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองได้ แต่มูลค่าการซื้อขายจะไม่เกินวงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
อนุมัติ
4. บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX Account) คือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งลูกค้าต้องวางเงินเป็นหลักประกันเริ่มต้นก่อนทำการซื้อขาย
ตามอัตราที่ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Industry Club) กำหนดไว้ในแต่ละประเภท
สินค้า ปัจจุบันประเภทสินค้าที่ทำการซื้อขายมี 8 ประเภทคือ SET50 Index Futures, SET50 Index Options,
Single Stock Futures, Gold Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures, Oil Futures, USD Futures และ
Sector Index Futures
5. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Outbound Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการนำเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยลูกค้าจะต้องทำการวางเงินเป็นหลักประกันก่อนทำการซื้อขายซึ่งลูกค้าจะทำการ
ซื้อขายได้ตามจำนวนเงินที่เป็นประกัน สำหรับการซื้อขายนั้นลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยตรงหรือ
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทก็ได้ และคำสั่งซื้อขายนั้นจะถูกส่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งสามารถทำการซื้อขายได้ในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม, ฮ่องกง, สิงคโปร์, 

อเมริกา เป็นต้น
6. บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing and Lending Account) คือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ 2 สถานะในบัญชีเดียวกัน โดยทำธุรกรรมเกี่ยวกับการยืมหลักทรัพย์เพื่อทำการ
ขายชอร์ตซึ่งลูกค้าจะต้องวางเงินเป็นหลักประกันก่อนทำรายการและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยืม และการ
ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าจะต้องมีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระเพื่อการให้ยืมและจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมในการให้ยืมนโยบายและระเบียบในการขออนุมัติเปิดบัญชีและวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารับลูกค้าที่มีคุณภาพโดยประเมินความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
สำหรับกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา บริษัทฯ จะพิจารณาจากรายได้ประจำ ประวัติทางการเงิน ฐานะทางการเงิน
และหน้าที่การงาน เป็นต้น และสำหรับกรณีลูกค้านิติบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาจากฐานะการเงินที่มั่นคง
ผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ ความน่าเชื่อถือของกลุ่มผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร เป็นต้น

งานวิจัย

การได้รับข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลดังกล่าว จึงให้ความสำคัญแก่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอย่าง
มาก ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในด้านกลยุทธ์การลงทุน ภาวะตลาดหลักทรัพย์ การ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ปัจจัยพื้นฐานรายบริษัท และการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการวิเคราะห์
ด้านตราสารอนุพันธ์ โดยมีเป้าหมายในการให้คำแนะนำในการลงทุนแก่เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยความถูก
ต้องตามหลักวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน อันจะส่งผล
ให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดี
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ทำการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวม
ถึงบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดไม่สูงแต่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระดับที่ดี ในปัจจุบันบท
วิเคราะห์ของบริษัทฯครอบคลุมหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประมาณ 129 หลักทรัพย์ หรือประมาณร้อยละ 87.7 ของมูลค่า
ตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรูปแบบรายงานที่หลากหลายตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3.1.2 ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็น
ชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้
รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย
ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จำนวน 64.14 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 

64.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 และ 3.76 ของรายได้รวม
ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จำนวน 17.50 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 

15.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 และ 1.03 ของรายได้รวม
ปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จำนวน 11.45 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 

8.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.89 และ 0.68 ของรายได้รวม
ตารางแสดงแยกรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ
		
รายได้ค่าธรรมเนียม (บาท)
1. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
2. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
				
รวม
* งบการเงินรวม
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รายงานประจำปี 2555

ปี 2553 * ปี 2554 * ปี 2555 *
4,729,092 6,962,256 21,971,843
6,716,309 10,540,281 42,142,430
11,445,401 17,502,537 64,114,273

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็น
ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น
• การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบงำกิจการ
• การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน
• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท
• การประเมินมูลค่ากิจการ
• การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้
มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน เป็นต้น
ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 มีดังนี้
		

ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2555
บริษัทลูกค้า
ลักษณะการให้บริการ
บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ. ทีวี ไดเร็ค
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ. สามารถเทลคอม
ที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ
บมจ. ณุศาศิริ
ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน
สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้บริการในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย     
หลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 11 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
หุ้นสามัญจำนวน 6 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์    
ของบริษัทฯ ในปี 2555 มีดังนี้
ตารางแสดงผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2555
บริษัท
ลักษณะการให้บริการ
บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ทีวี ไดเร็ค
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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บริษัท
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
เซอร์วิสเซ็ส
บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
บมจ. ดีเอ็นเอ 2002

ลักษณะการให้บริการ
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO)

ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดย
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย
3.1.3 ธุรกิจการลงทุน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัท มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎ
ระเบียบที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในระยะสั้น และลงทุนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบาย
การลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ    
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล
และดอกเบี้ยรับ
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท
1. กำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม และมูลค่าเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินมูลค่ารวมที่บริษัท
กำหนด
2. รายชื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท และ มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์
แต่ละหลักทรัพย์ ของแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินที่บริษัทกำหนด
3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทำการขายหลักทรัพย์เพื่อจำกัดจำนวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิด
ขึ้น (Stop Loss) ทันที เมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. ปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ หรือประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 157.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

8.70 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 155.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.13 ของรายได้รวม
ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 121.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

7.47 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 117.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.87 ของรายได้รวม
ปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 54.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
4.22 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 26.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.26 ของรายได้รวม
18

รายงานประจำปี 2555

3.1.4 ธุรกิจตราสารหนี้
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการ
ให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยนักลงทุน
ทั่วไปสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ควบคู่ไปกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้
ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยน้อย ทำให้
บริษัทฯ พิจารณาที่ยังคงจะเน้นการให้บริการด้านตลาดทุนเป็นหลัก
3.1.5 ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand
Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17
มีนาคม 2551 เป็นต้นมา
ปี 2555 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,695 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 879,906 สัญญา 

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จำนวน 140.02 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มี
ธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
ปี 2554 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,364 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 857,604 สัญญา 

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จำนวน 179.39 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มี
ธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
ปี 2553 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1,867 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 263,611 สัญญา 

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 67.79 ล้านบาท 

ส่วนของบริษัทฯ 58.96 ล้านบาท
แผนงานธุรกิจ และแผนงานด้านตลาดของธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูก
ค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง
สำหรับลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการ
อบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
การลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้
ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
				
ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดอนุพันธ์ (สัญญา)
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการ
ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (สัญญา)
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
อันดับส่วนแบ่งการตลาด

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
4,519,436 10,027,116 10,457,928
41
41
37
263,611
857,604
879,906
2.92
4.28
4.21
13
7
8
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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3.1.6 ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน
ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนใน
กองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจรโดยลูกค้าสามารถ
ทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(บลจ.) ที่บริษัทเป็นตัวแทนฯ พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนำเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดใน
รายงานฉบับเดียวซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Omnibus ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุนใน
กองทุนรวมเพียงลูกค้าเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทก็สามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมจาก
ทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริษัทเป็นตัวแทนฯ พร้อมกันนั้นบริษัทได้เพิ่มช่องทางการส่งคำสั่ง /
ทำรายการกองทุนรวมผ่านทางโทรศัพท์
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทรับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน จำนวน 17 แห่ง ได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซทพลัส จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ตารางแสดงขนาดของกองทุน
				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)

ปี 2554
621.11

ปี 2555
2,069.81

เปลี่ยนแปลง % การเปลี่ยนแปลง
1,448.70
233.24%

ในปี 2556 บริษัทยังคงมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การพัฒนา
ช่องทางให้บริการกองทุนรวมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
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3.1.7 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์
หรือให้ยืมหลักทรัพย์ได้สามารถดำเนินการตามความประสงค์ ธุรกรรมนี้ช่วยพัฒนาให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้
1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้
ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 และ ETF และการขายชอร์ตสามารถกระทำผ่านบัญชี
เงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์
2. ผู้ยืมจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์
จากบริษัทฯ
3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม
ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน 3.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน 3.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.25 ของรายได้รวม
ปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน 0.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.004 ของรายได้รวม
3.1.8 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)
บริษัทให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 13 ตลาดทุนทั่วโลก จากการร่วมมือกันพัฒนาระบบ
ระหว่าง บริษัท และ OCBC Securities ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน
สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระ
ราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign
Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผล
ตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา
บริษัทให้บริการลูกค้าด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักๆ ก่อน เช่น Singapore
Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange และ American
Stock Exchange โดยอนาคตจะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
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3.2 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงิน ปี 2553 - 2555 จำแนกได้ดังนี้

		

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

		
ประเภทรายได้
ปี 2553 *
			
พันบาท ร้อยละ
ค่านายหน้า
1,150,389 89.18
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
24,025
1.86
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
39,679
3.08
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 1,816
0.14
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
12,972
1.01
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 50,898
3.95
รายได้อื่น
10,026
0.78
				
รวม
1,289.805 100.00

ปี 2554 *
พันบาท ร้อยละ
1,402,870 86.33
31,555
1.94
83,855
5.16
(511) (0.03)
37,965
2.34
62,396
3.84
6,752
0.42
1,624,882 100.00

ปี 2555 *
พันบาท ร้อยละ
1,490,419 82.24
68,944
3.80
108,911
6.01
(174) (0.01)
48,883
2.70
90,128
4.97
5,201
0.29
1,812,312 100.00

* งบการเงินรวม

3.3 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

3.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ณ สิ้นปี 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่ระดับ 1,391.93 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด เมื่อ
สิ้นปี 2554 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.76 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาด SET และ MAI
เฉลี่ยต่อวันในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 32,304 ล้านบาทซึ่งทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อ
ขายเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จาก 29,473 ล้านบาท ในปี 2554 มีการระดมทุนผ่าน
ตลาด SET และ MAI รวม 18 บริษัท มูลค่าการระดมทุนทั้ง IPO และการระดมทุนใหม่ของบริษัทจดทะเบียน
สูงสุดในรอบ 10 ปี รวม 257,819 ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มเป็น 558 บริษัท ณ สิ้นปี 2555 และมูลค่า
หลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดทำสถิติสูงสุดทั้งสองตลาด โดย SET อยู่ที่ 11,831,448.07 ล้านบาท และ MAI
อยู่ที่ 133,017.08 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.7 และร้อยละ 70.1 ตามลำดับ มูลค่า       
หลักทรัพย์รวมอยู่ที่ 11,964,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 มูลค่าฯรวมจัดอยู่ในอันดับที่ 26 เมื่อเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก จากลำดับที่ 52 ในปีก่อน
ในปี 2555 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความคึกคัก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้ง SET และ MAI ปิดตลาด
ปลายปี 2555 ที่จุดสูงสุดใหม่ทั้งสองตลาด โดย SET Index ทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี 10 เดือน โดยสามารถ
ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในปีได้ที่ 1,397.19 ในวันที่ 27 ธ.ค. 2555 และปิดสิ้นปีที่ระดับ 1,391.93 จุด มูลค่า     
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดทำสถิติสูงสุดที่ระดับ 11.83 ล้านล้านบาท สำหรับ MAI Index ทำสถิติสูงสุดใหม่
อย่างต่อเนื่องที่ 415.89 จุด ในวันเดียวกับกับ SET index คือวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และปิดตลาดที่ 415.68
จุด โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1.33 แสนล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากการดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณจากธนาคารกลางในประเทศสหรัฐฯ และกลุ่มยุโรป ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าไปยังประเทศในตลาด
เกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทย ความเสี่ยงในปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปลดลง ขณะที่ปัจจัยในประเทศ
เศรษฐกิจไทยได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐฯ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายการบริโภคในภาคเอกชนหลังเกิด

22

รายงานประจำปี 2555

อุทกภัยในปี 2554 ส่งผลให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ SET Index ในปี 2555 ปรับเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 35.76 เป็น
ในอัตราสูงสุดในภูมิภาค และปรับขึ้นมากกว่าดัชนีอ้างอิงที่สำคัญของภูมิภาค รวมถึงดัชนีที่สำคัญอื่นในตลาด
โลก เช่น ดัชนี MSCI Emerging Markets ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15 จากสิ้นปี 2554 และดัชนี MSCI Asia
Ex Japan ซึ่งปรับขึ้นร้อยละ 18.72 สำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (DJIA) ปรับขึ้นเพียงร้อยละ 7.26
ส่วนตลาดหลักทรัพย์จีน (SHASHR) เป็นตลาดที่ปรับขึ้นน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 3.17 สำหรับราคาทองคำให้ผล
ตอบแทนร้อยละ 7.1 จากปี 2554 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 10 ปีย้อนหลังที่ทำได้ร้อยละ 20 ต่อปี ขณะที่
ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมปรับตัวลงต่ออีกร้อยละ 0.83 จากปี 2554 และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ
3.1 จากสิ้นปี 2554 มาปิดที่ 30.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า)
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)

ปี 2553
1,032.76
540
8,389,812
7,033,947
29,066
15.4
2.0
2.9

ปี 2554
ปี 2555
1,025.32 1,391.93
545
558
8,485,006 11,964,465
7,191,481 7,914,567
29,473
32,304
12.1
18.3
1.9
2.4
3.7
3.0

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 38
บริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดดำเนินการจำนวน 32
บริษัท การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งด้านราคา ด้านพนักงานการตลาด รวมถึงการแข่งขัน
ด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น และความหลากหลายในการให้บริการ
ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ
ปี 2553
มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)
560,482.0
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)
4.53
อันดับส่วนแบ่งการตลาด
7

ปี 2554
645,449.9
5.17
2

ปี 2555
852,096.3
6.19
2

ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีผลต่อความ
สนใจของบริษัทต่างๆ ในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ามาทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2553
ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น ส่งผลทำให้ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 734.54 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 เป็น 1,032.76 จุด ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2553 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิถึงจำนวน 81,723.80 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 4 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 6,027.60 ล้านบาท และมีบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 7 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 688.96 ล้านบาท ใน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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ปี 2554 ภาวะเศรษฐกิจต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปัญหาหนี้สินของประเทศในสหภาพยุโรป และวิกฤต     
มหาอุทกภัยของประเทศไทย ในช่วงปลายปี 2554 ทำให้นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิทั้งปีเป็นจำนวน
5,290.42 ล้านบาท อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 1,032.76 จุด ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2553 เป็น 1,025.32 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำนวน 3 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 3,793.75 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 7 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 1,160.24 ล้านบาท สำหรับปี 2555
ภาวะตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการ
บริโภคภายในประเทศ เช่น นโยบายบ้านหลังแรก รถคันแรก การปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล การปรับขึ้น
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วม รวมทั้ง
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ค่อนข้างนิ่ง ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ทำให้สามารถสะท้อนปัจจัย
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็น 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยนักลงทุน
ต่างชาติมียอดซื้อสุทธิถึงจำนวน 76,896.93 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 8
บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 17,181.90 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ใหม่ จำนวน 10 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 2,482.17 ล้านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ใหม่
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)
1,032.76 1,025.32
1,391.93
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์
4
5
8
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *
6,027.60 3,793.75 17,181.90
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน
6
7
5
จำนวนบริษัทจดทะเบียน
473
471
477
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)
8,334,684.11 8,407,696.09 11,831,448.07
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ณ สิ้นงวด (จุด)
272.79
264.23
415.68
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่
7
7
10
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *
688.96 1,160.24
2,482.17
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน
1
จำนวนบริษัทจดทะเบียน
66
73
81
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก MAI ไป SET
1
1
2
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก SET ไป MAI
2
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)
55,128.36 77,310.14 133,017.08
หมายเหตุ * มูลค่าการระดมทุนคำนวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุน, หุ้นเดิม และหุ้นจัดสรร
ส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้หันมา
เน้นธุรกิจวาณิชธนกิจจนทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดย มีบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 75 บริษัท (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555) และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 40 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันใน
ด้านคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ
ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
3.3.2 ข้อได้เปรียบและกลยุทธ์การแข่งขัน
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดใน
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้
1. บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคุณภาพเหนือระดับและการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เช่น การปรับรูปแบบของ website ใหม่ให้มีรูปแบบ การนำเสนอ เนื้อหา
และข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จัดทำหนังสือรายงานบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ Momentum
ราย 1 เดือน โดยจัดทำรูปเล่มที่สวยงาม และการจัดเนื้อหาที่ต่างจากบทวิเคราะห์ลักษณะเดิม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเสนอบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด
เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เน้นการบริการ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุคลากรด้านการ
ตลาดเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าทีก่ าร
ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น การอบรมความ
รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติม การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาด
การเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนางานวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มาโดยตลอด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายงานวิจัยเพื่อทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ถึงจำนวน 129 หลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตลาดคิดเป็นประมาณร้อยละ 87.7 ของมูลค่าตลาดรวม
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จึง
ทำให้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์     
ของบริษัทฯ ถูกนำเสนอตามสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีทีมวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
ทีมวิเคราะห์เทคนิค และทีมวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับรางวัลทีม
วิจัยยอดเยี่ยมด้านตราสารอนุพันธ์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับ
บริษัทหลักทรัพย์ โอซีบีซี ประเทศสิงคโปร์ สถาบันการเงินซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกในการพัฒนาและส่งมอบ
งานวิจัยเพื่อขยายช่องทางการตลาดในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และ
นำนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศด้วย
บริษัทมีบทวิเคราะห์ต่างๆ กว่า 10 ประเภทออกเผยแพร่ให้กับลูกค้าเป็นรายวัน และรายเดือนคู่ไปกับ
การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจอย่างทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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4. การพัฒนาบริการด้านวาณิชธนกิจ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสนอบริการด้านการ
เงินที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือ
จากงานที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก
ทรัพย์ เพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนให้กับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
5. การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถ
ในการหารายได้ การลงทุนในทรัพย์สิน และบุคลากร ฝ่ายจัดการจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการให้บริการสูงสุด และไม่มีรายจ่ายที่เกินความ
จำเป็น เพื่อให้มีความสามารถในการทำกำไรแม้ในภาวะที่ตลาดซบเซา
6. การเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการพบปะกับลูกค้าโดยตรงเพื่อเริ่ม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ในการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่นั้น บริษัทฯ ยังได้จัด
ทำข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ในการติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าที่มีธุรกรรมกับ
ธนาคาร และสนใจลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อีกด้วย
7. การสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความกว้างขวางในวงการธุรกิจ จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยหาลูกค้าที่มีคุณภาพ สำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
3.3.3 การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ    
ต่อหนี้สินทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 49.39 และร้อยละ 52.37 ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 7.0 ตาม
เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. ปัจจัยความเสี่ยง
4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงเศรษฐกิจมหภาค สภาวะของตลาดการเงินและ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งหากเกิดความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์และรายได้ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯ ได้
ลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552) รายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อยในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 จำนวน 1,347.73 ล้านบาท จำนวน
1,222.11 ล้านบาท และจำนวน 1,081.50 ล้านบาท ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 จำนวน 1,232.46 ล้านบาท จำนวน 1,096.28 ล้านบาท และจำนาวน 1,038.88
ล้านบาท ตามลำดับ
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บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ใน
ธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ และธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ธุรกิจการซื้อขาย
หุ้นในต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่ง
รายได้ของบริษัทให้มีความหลากหลายในอนาคต

4.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้  
เคียงกัน มีจำนวนผู้ให้บริการที่เปิดดำเนินงานในปัจจุบันถึง 32 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ในปี
2553-2554 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์คิดแบบขั้นบันได (Sliding scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผัน
ลดลง ตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง อัตราค่าธรรมเนียมสามารถ
เปลี่ยนเป็นแบบต่อรองกันได้ หลังจากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบต่อรอง
อย่างเสรี ซึ่งการแข่งขันด้านราคาจะเป็นไปอย่างรุนแรง
เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ รองรับ
การคิดค่าธรรมเนียมแบบต่อรองอย่างเสรี นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ใน
ด้านต่างๆ รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่เพื่อเป็นทางเลือกหรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า และ
เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ของบริษัท

4.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เท่ากับ
172,709 ล้านบาท143,807 ล้านบาท และ 114,959 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.26 ร้อยละ 22.28 และ
ร้อยละ 20.51 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่ม    
ดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงโดยพยายามขยายฐาน
ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีจำนวนลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 40,126 บัญชี ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 40,477 บัญชี และ ณ สิ้นปี 2553
จำนวน 32,465 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่าง     
ต่อเนื่อง

4.4 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

แม้ว่าการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจำหน่ายไม่
สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจำหน่ายเข้าไว้
ในพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ อันอาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลงต่ำกว่าราคาที่รับประกันการจำหน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบ       
ต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกำหนดราคาขาย
หลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย
ตรวจสอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของ
ลูกค้าในหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการ
จำหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการ
จำหน่าย ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net
Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย      
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 49.39

4.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีการดำเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
ลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดชำระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ทำให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าได้ทันที
ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดรายชื่อ
หลักทรัพย์ และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง
บริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้น และหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่า
อัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 3,067.2 ล้านบาท โดยมี
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 0.8 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 74.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.03 และร้อยละ 2.41 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้ตั้ง
สำรองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำระหนี้ และดำเนินคดีกับ    
ลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว และลูกหนี้ไม่
สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้

4.6 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการ
ตลาด วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการ
ดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำงาน
ทดแทนกันได้ในกรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดมาตรการ เพื่อควบคุม
อัตราผลตอบแทนขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาการโยกย้าย
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เจ้าหน้าที่การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะ
สมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลที่
ดีจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย และมี
คุ ณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร
สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความ
สามารถในการทำงาน และเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

4.7 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์ Intelligent Integrated Brokerage Application (IIBS) สำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น
ระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระบบ IIBS ประกอบด้วยส่วนสำคัญได้แก่ ส่วนระบบ Front
Office Integrated System (IFIS) ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real Time) และระบบ การยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์(SBL) ที่เชื่อมต่อกับระบบ Front และ Back office ส่วนระบบที่ทาง บริษัทฯ มีให้บริการแก่ลูกค้า
คือระบบ iTrade ที่ทำให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
ระบบที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) ได้ด้วย และอีกส่วนเป็นระบบ Securities BackOffice Automation System (SBA) ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้าและศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เช่น วงเงินเครดิตของลูกค้า รายงานอัตราส่วนเงิน
กองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น และยังมีระบบ Oracle Finance ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินที่
มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานด้านหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยังมีระบบงานด้านอนุพันธ์ โดยใช้ระบบ Front Office
Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซึ่งเป็นระบบการซื้อขาย Derivatives แบบเรียลไทม์ และระบบ
การประมวลผลจัดการข้อมูลทางด้าน Back Office
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบ
การสำรองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย
โดยนอกจากระบบสำรองข้อมูลที่สำนักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลที่ 47/553-4, 47/557-8      
ชั้น 8 อาคารบางกอกแลนด์ ถนนป๊อปปูล่า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งจะสามารถใช้งานแทนระบบ
คอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ ได้ทันทีในกรณีที่ระบบที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา
Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มีการใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปัจจุบัน ซึ่งยังสามารถ
ประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจำนวนมาก และระบบงานด้าน Derivatives บริษัทฯ ได้จัดให้มีเครื่องสำรอง
โดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็นระบบสำรอง ซึ่งสามารถใช้งานได้หากระบบ Derivatives
หลักมีปัญหา สำหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสาขาและเช่าวงจร MPLS เป็นสายส่งข้อมูล
หลักในการติดต่อกับสำนักงานใหญ่ ทำให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขามายังสำนักงานใหญ่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น พร้อมกับเช่าวงจรสำรองเพื่อติดต่อกับสำนักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทำให้
ความเสี่ยงในเรื่องการส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง
ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือนในเรื่องการทำงานของระบบโดยรวม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่
บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว
ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดข้องของระบบ
คอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดขึ้น

4.8 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด รวมถึงข้อผิด
พลาดในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการกำหนด และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของ
เจ้าหน้าที่การตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และ/หรือพนักงาน     
ของบริษัทฯ ถูกสั่งพักการให้บริการดังกล่าว หรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งอาจส่งผลถึงการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลและตรวจ
สอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และ
เมื่อมีการแก้ไขข้อกำหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง

4.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) (Thailand Clearing House
“TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้น
มา ปัจจุบันมีจำนวนบริษัทสมาชิกรวมทั้งสิ้น 37 ราย
จากภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2555 พบว่า บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 879,906
สัญญา หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งบริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวม
ทั้งสิ้น 857,604 สัญญา หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีปริมาณการ
ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 263,611 สัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 2.92 ของส่วนแบ่งการตลาด จึงเห็นได้ว่านักลงทุนได้ให้ความ
สนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และตั้งแต่บริษัทฯเริ่มให้บริการเป็นตัวแทนฯ ลูกค้าของบริษัทฯก็ได้ให้ความสนใจเปิด
บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เริ่มให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553
จำนวน 140.02 ล้านบาท จำนวน 179.39 ล้านบาท และจำนวน 67.79 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของบริษัทฯ มีราย
ได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 จำนวน 140.02 ล้านบาท
จำนวน 179.39 ล้านบาท และจำนวน 58.96 ล้านบาท ตามลำดับ
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รายงานประจำปี 2555

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของ
ลักษณะสินค้า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยได้กำหนดการวางเงินประกัน
(Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5. การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555 ขึ้น และสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษา
ข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
อนึ่ง ในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/
2555 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
กรุงเทพฯ โดยคณะกรรรมการ ได้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการดำเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิ
สามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่
ประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
ทั้งนี้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา
ในแต่ละวาระก่อนการประชุม
1.2 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการ ดังนี้
ก.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ข.) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ค.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ง.) การพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
จ.) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นหรือมอบอำนาจให้ประธานกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 44 ราย จากทั้งหมด 79 ราย ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่น
เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 มีผู้ถือหุ้น จำนวน
37 ราย จากทั้งหมด 67 ราย ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
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1.3 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าผ่าน
เว็บไซต์ของ บริษัท ที่ www.fnsyrus.com
1.5 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัด
ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ไม่ ต่ ำ กว่ า 7 วั น ทำการ ซึ่ ง สอดคล้ อ งตาม       
หลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
1.6 บริษัทฯ ได้นำหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุม 24 วัน ส่วนรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้นำไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com
จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดได้ดังนี้
รายละเอียด
อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com
1) สิทธิต่างๆที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
• นโยบาย CG ของบริษัท
2) ข้อมูลที่ให้ในแต่ละวาระการประชุม
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3) สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซักถามในที่ประชุม
• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ก.) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้
บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ข.) กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้า
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
อนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้น 1 รายมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็น
ผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน
2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท
2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้
ก.) การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ในช่วง 1 เดือนก่อนถึงกำหนดเผยแพร่งบการเงิน
ข.) การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว
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รายงานประจำปี 2555

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2555 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏ
ว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามแต่อย่างใด
3

		

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญใน
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน    
เรื่องใด ผู้นั้นจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

		

2) พนักงาน
ก. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม
ข. บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญเพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
ค. บริษัทฯ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

		

3) ลูกค้า
ก. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ข. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและอย่างเพียงพอ
ค. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูล
ความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด

		

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าและ/หรือสัญญาที่ทำร่วมกัน

		

5) คู่แข่ง
ก. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบ
กติกาตามที่ทางการกำหนด
ข. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่ง หากแต่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและ
เทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้
ค. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กำหนดในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

		

6) ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือชุมชุนและสังคม เช่น การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือผู้
ประสบภัยจากภาวะน้ำท่วม หรือผู้ประสบภัยจากความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ การจัดบรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป การบริจาคเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
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7) สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยเชิญชวนพนักงานให้
ประหยัดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน

		

8) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
จากลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
ก. จัดส่งให้กับฝ่ายกำกับฯ ดูแลการปฏิบัติงาน
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ข. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001 - 8 หรือจัดส่งทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2658-9009
ค. จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และ
สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
4.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
• บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ให้
กับตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการจัดส่งทาง Online และจัดส่งสำเนาให้รับทราบ
4.2 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยให้ลูกค้าได้
เห็นและได้รับทราบไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกสาขาของบริษัทฯ
4.3 รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ โดยผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้
- จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านช่องทาง Elcid ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน
ก.ล.ต
- ประกาศลงทางหนังสือพิมพ์
- ติดประกาศที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกสาขาไว้ในที่เปิดเผย
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)
5.1 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
ก.) กรรมการอิสระ
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยสามารถให้ความ
เห็นได้โดยอิสระตามขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พึงจะเป็น

รายงานประจำปี 2555

ข.) บทบาทหน้าที่
กรรมการของบริษัททุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยใช้ความระมัดระวัง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้จัดการทรัพย์สินของบริษัทแทนผู้ถือหุ้น
5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
ก.) คุณสมบัติ - ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
บริษัทฯ กำหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี 2555
ข.) การอุทิศเวลา
สำหรับปี 2555 กรรมการของบริษัททุกท่านได้อุทิศเวลาและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่บริษัทฯ
กำหนดและโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นในที่ประชุมตามวาระที่
บริษัทฯ กำหนดอย่างสม่ำเสมอตลอดมา
5.3 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ โดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ เพื่อให้ได้บุคคลที่
เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่ง
ซ้ำ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ
5.4 ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก.) การกำหนดนโยบายต่างๆ
ด้วยผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในบริษัทฯ ย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนเป็นสำคัญ ดังนั้น บทบาทที่สำคัญยิ่งของ
คณะกรรมการ คือ การกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทที่สำคัญ เช่น การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย
นโยบาย รวมทั้งงบประมาณและกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงาน ร่วมกับฝ่ายจัดการ
ข.) คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบางส่วนได้ตามความ
จำเป็น โดยคณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้า
หมายและขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย
สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า และ คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน
ค.) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ     
ตรวจสอบ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ราย โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ราย (ลำดับที่ 7-9) ทั้งนี้ ในปี 2555
มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นเดือนตุลาคม ประชุม 3 ครั้ง และเดือนพฤศจิกายน
ประชุม 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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รายชื่อ
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์
สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายชัยพันธ์ พงษ์ธนากร
7. พล.ต.ต วิสนุ ปราสาททองโอสถ *
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร *
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ *

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2555
15/17
13/17
17/17
14/17
17/17
17/17
16/17
17/17
17/17

* กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง
ยกเว้นเดือนตุลาคม ประชุม 3 ครั้ง และเดือนพฤศจิกายน ประชุม 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้
			
รายชื่อ
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. พล.ต.ต วิสนุ ปราสาททองโอสถ
16/17
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
17/17
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
17/17
การพัฒนาผู้บริหาร
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตาม
หลั ก สู ต รที่ ส มาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทยจั ด ขึ้ น และ/หรื อ ตามหลั ก สู ต รที่ ส ำนั ก งาน
ก.ล.ต.กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร
ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการบรรษัท     
ภิบาลที่ดี
บริษัทฯ ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน 

เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสาร
ประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบ 

เพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 5 ท่าน หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 ท่าน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจ
สอบ หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) จำนวน 3 ท่าน
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ทั้งนี้ สามารถสรุปการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
Director Certification Director Accreditation Audit Committee and
		
Program (DCP)
Program (DAP) Continuing Development
				
Program (ACP)
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ปี 2551
2. นายวราห์ สุจริตกุล
ปี 2545
3. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
ปี 2544
4. นายช่วงชัย นะวงศ์
ปี 2547
5. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
ปี 2547
6. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
ปี 2551
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2548
7. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
ปี 2551
ปี 2552
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ปี 2549
ปี 2553

6.1 โครงสร้างเงินลงทุน
6.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ทุนจดทะเบียน
: 747,693,118.80 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 467,308,199 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 731,305,659.60 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 457,066,037 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ   
บริหารงานของบริษัทฯ
โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
-ไม่มี-

6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository
Receipt)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้
มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 2,114,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับสิทธิในผลประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่
เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิง
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ
NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th
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6.3 ผู้ถือหุ้น
		

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
1. FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
116,161,859
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
110,065,325
3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
42,744,978
4. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี
17,705,900
5. นางสุพร วัธนเวคิน
16,085,673
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
12,078,107
7. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
12,044,000
8. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients
8,233,921
9. น.ส. พิมพ์ใจ บูรพชัยศรี
7,632,807
10. นายอรัญ สันทัดคุณ
7,575,333
11. อื่นๆ
106,738,134
รวม
457,066,037

ร้อยละ
25.42
24.08
9.35
3.87
3.52
2.64
2.64
1.80
1.67
1.66
23.35
100.00

ผู้ถือหุ้นของ FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้ง
ล่าสุด ประกอบด้วย Morgan Stanley & Co. International Plc ถือหุ้นร้อยละ 15.98 Jefferies & Company, Inc
ถือหุ้นร้อยละ 6.98 นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 5.57 Littledown Nominees Limited 38 ถือหุ้นร้อยละ
5.36 UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 5.00 และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ร้อยละ 61.11
ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้ง
ล่าสุด ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.70 และผู้ถือหุ้นอื่น    
ร้อยละ 2.30
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED เป็นผู้ถือหุ้นแทน Amethyst Holdings Limited โดยมี Thai Strategic Partner    
II LP. ถือหุ้นใน Amethyst Holdings Limited 100%

6.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ        
ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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7. การจัดการ
7.1 ผังจัดองค์กรบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้อำนวยการ
ฝ่ายวาณิชธนกิจ

กรรมการผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานธุรกิจยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์
ฝ่ายการตลาด
ต่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจัดการ

กรรมการผู้อำนวยการ
สายงานธรุกิจ
ค้าหลักทรัพย์ 1-12

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
ต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ลงทุนลูกค้า
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
เพื่อบัญชีบริษัท

สายงานบริหารการเงิน

สายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบริการบัญชีลูกค้า

ฝ่ายบริหารเงิน

ฝ่ายบริหารเครดิต

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

ฝ่ายงานระบบข้อมูล
เพื่อการบริหาร

ฝ่ายบริการชำระราคา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริการชำระราคา
สถาบัน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.2 โครงสร้างการจัดการ

7.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย
			
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
7. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
โดยมี นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล เป็นเลขานุการบริษัท

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

		

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 

นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร นายช่วงชัย นะวงศ์ และนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อ      
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุม
กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนการดำเนินการให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
3. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทได้
4. รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูก
ต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริง และถูกต้องซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชน
ทราบ
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ
กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก      
เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่
ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน     
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหากมีการ
มอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุม
ด้วย
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของ      
บริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทน
แก่กรรมการ เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะ
กรรมการบริหาร ให้นำเสนอขออนุมัติหรือขอสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไปแล้วแต่
ความเร่งด่วนและความจำเป็นในการดำเนินงาน
40
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7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมี นางวัลภา สุนากร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด     
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ  
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ      
ตรวจสอบ
		

7.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
กรรมการบริหาร
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
กรรมการบริหาร
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการบริหาร
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการบริหาร
โดยมี นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนิน
งาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจ
อนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะ
กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. พิจารณาเอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลัก
ทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจ
5. การตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงขาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของ    
บริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
ของทรัพย์สิน ณ วันที่ขาย จำหน่าย จ่าย โอน
6. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อำนาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
		
		

7.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
2. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
4. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล
5. นายปิยพงศ์ สุขพันธ์ถาวร
6. นายวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบริษัทให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ
2. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้ง
ติดตามให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทกำหนด
3. พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ การทบทวนวงเงิน และติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า
4. พิจารณากำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุมัติให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลัก
ทรัพย์ที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฎิบัติก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย
5. พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากรายการซื้อขายผิดพลาด รายการลูกหนี้มีปัญหา
6. พิจารณารายการและการรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
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รายงานประจำปี 2555

		
		

7.2.5 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
ประธานคณะกรรมการ
2. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล
กรรมการ
3. นายปิยพงศ์ สุขพันธุ์ถาวร
กรรมการ
4. นางวัลภา สุนากร
กรรมการ
โดยมี นางวัลภา สุนากรเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การ
พิจารณาความเสียหายในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

		
		

7.2.6 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. ตัวแทนจากสายงานการตลาดที่เกี่ยวข้อง
ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 1 ท่าน
2. ตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 1 ท่าน
3. ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 1 ท่าน
4. ตัวแทนจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 1 ท่าน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า
บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

ข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหาย เพื่อพิจารณาต่อไป

		
		

7.2.7 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานคณะกรรมการ
2. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
3. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ
โดยมี นายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่
บริษัทฯ ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและชัดเจน
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจำปีของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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7.2.8 คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 21 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
3. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
4. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
5. นายชัยพร ธรรมพีร
6. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
7. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
8. นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ
9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร
10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ์
11. นางวิไล พงศ์ปรีชา
12. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์
13. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์
14 นายสุพัตร์ อภิรติมัย
15. นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
16. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
17. นายชยันต์ อัคราทิตย์
18. นางนุสรา รุ่นเจริญ
19. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล
20. นายปิยพงศ์ สุขพันธ์ถาวร
21. นางนิศา ทรัพย์สมบูรณ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
1. พิจารณากำหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านการตลาดกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลผู้แนะนำการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
3.1 การดำเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทไว้
3.2 ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด
3.3 การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหามาตรการ
ป้องกันและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด
5. เสนอการปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่อง
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 17 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู้อำนวยการ
4. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
กรรมการบริหาร
5. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
กรรมการบริหาร
6. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
กรรมการบริหาร
7. นายชัยพร ธรรมพีร
กรรมการบริหาร
8. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
กรรมการบริหาร
9. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
กรรมการบริหาร
10 นางวิไล พงศ์ปรีชา
กรรมการบริหาร
11. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์
กรรมการบริหาร
12. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์
กรรมการบริหาร
13. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
กรรมการบริหาร
14. นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
กรรมการบริหาร
15. นายชยันต์ อัคราทิตย์
กรรมการบริหาร
16. นางชญานี โปขันเงิน
กรรมการบริหาร
17. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนิน
งาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร
2. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ     
คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบ
ประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของ   
บริษัทฯ
5. มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ
ประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
6. มีอำนาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบ
ประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติบริษัทฯ
7. มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผล
ประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วย     
ผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
8. มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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9. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่
เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

7.3 การสรรหากรรมการ
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7.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีน
โยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณา
จากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น
โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ
ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจำกั ด และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งมติของคณะ
กรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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7.3.2 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ดังนี้
“ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความ
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”

		

7.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผล
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
1. บริษัทจะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติ
มหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ได้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น นั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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5.

6.

7.
8.

9.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้ง
แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2555 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. 

โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท
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7.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
ท่ า น โดยแต่ ง ตั้ ง จากกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

รายงานประจำปี 2555

7.4 แผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหาร

		

7.4.1 แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และหรือผู้
บริหารระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยง
หรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน
โดยมีแนวทางดังนี้
1. ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้อำนวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการ
ของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละตำแหน่งงาน
4. คณะกรรมการบริษัทจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้า
ข่าย เทียบกับระดับ ความสามารถที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล
5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ดูแลการ
อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้า
ข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อ
ให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. คณะกรรมการบริษัทอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้
บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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7.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

		

7.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย : บาท
ชื่อ-สกุล
ปี 2554
ปี 2555
			
เบี้ยประชุม บำเหน็จ เบี้ยประชุม บำเหน็จ
				
กรรมการ		
กรรมการ
				
โบนัสและอื่นๆ		 โบนัสและอื่นๆ
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
390,000 1,300,000
550,000 1,300,000
2. นายวราห์ สุจริตกุล
110,000
850,000
90,000
850,000
3. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
120,000
850,000
120,000
850,000
4. นายช่วงชัย นะวงศ์
5. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
6. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
7. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
500,000 1,300,000
550,000 1,300,000
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
360,000
850,000
360,000
850,000
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
360,000
850,000
360,000
850,000
			
รวม
1,840,000 6,000,000 2,030,000 6,000,000
(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

หน่วย : บาท
ค่าตอบแทน
ปี 2554
ปี 2555
			
จำนวนราย ค่าตอบแทน จำนวนราย ค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
17
142,129,817
17
122,533,614
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
17
4,584,637
17
4,246,325
			
รวม		
146,714,454		
126,779,939
(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะ
กรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า คณะกรรมการพิจารณา
การลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		

7.5.2 ค่าตอบแทนอื่น
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2555 เป็นเงินจำนวน
582,260 บาท
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(3) การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
 	
รายชื่อ
ตำแหน่ง
จำนวนหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นสามัญ
			
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 	 ณ 31 ธันวาคม
			
ระหว่างปี
2555
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
3,387,023
42,744,978
2. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ
3. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
กรรมการ
4. นายช่วงชัย นะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
40,000
40,000
กรรมการผู้อำนวยการ
5. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการผู้อำนวยการ
6. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู้อำนวยการ
7. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และ
186,610
3,105,070
ประธาน กรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
10. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร
11. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
กรรมการบริหาร
12. นายชัยพร ธรรมพีร
กรรมการบริหาร
13. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
กรรมการบริหาร
14. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร กรรมการบริหาร
15. นางวิไล พงศ์ปรีชา
กรรมการบริหาร
16. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์
กรรมการบริหาร
17. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ กรรมการบริหาร
18. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
กรรมการบริหาร
19. นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
กรรมการบริหาร
20. นายชยันต์ อัคราทิตย์
กรรมการบริหาร
21. นางสาวชญานี โปขันเงิน
กรรมการบริหาร
22. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
21,900
21,900

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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2 นายวราห์ สุจริตกุล

48

ไม่มี

ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2002
ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 27/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ปริญญาโท - Business Administration
University of New Hamshire, USA

ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 9
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ
1 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
50 42,744,978 ปริญญาตรี - Business
Administration University of
Southern California, USA

ไม่มี

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
ธุรกิจการบิน

บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้
บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล
บมจ.การบินไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บมจ.ฟินันซ่า

2552 2554 กรรมการผังเมือง
2544 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

หน่วยงานราชการ
สถาบันการเงิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสื่อสาร

บริการสินเชื่อรายย่อย

บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น
บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์

บมจ.อิออนธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์)
บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง

2543 ปัจจุบัน กรรมการ

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจสื่อสาร
ธุรกิจสื่อสาร

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์

2543 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานคณะผู้บริหาร
2544 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
2547 ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
2547 2555 ประธานกรรมการ
2545 2550 กรรมการ
2555 ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
2552 ปัจจุบัน กรรมการ
2555 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2549 2553 กรรมการบริหาร
2553 ปัจจุบัน กรรมการ
2553 2554 กรรมการ

บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
บมจ.ทรู วิชั่นส์
บจ.ทรู มัลติมีเดีย

2552 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2541 ปัจจุบัน กรรมการ
2542 ปัจจุบนั ประธานคณะผู้บริหาร

ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
ไม่มี
2550 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
และประธานกรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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4 นายช่วงชัย นะวงศ์

5 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

-

40,000

ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 9
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปริญญาโท MBA General
Administration Pittsburg State
University, USA

ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 7/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ปริญญาโท - Business Administration
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ
3 นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
58
ไม่มี
ปริญญาเอก - Ph.D.(Agricultural
Economics) Oklahoma State
Univesity, USA

ไม่มี

ไม่มี

2552 ปัจจุบัน
2545 ปัจจุบัน
2546 2552
2545 2546

กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

2552 ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2552 ปัจจุบัน กรรมการ
2549 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2546 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2545 2546 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
บจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี
เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
ไม่มี
2552 ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
2552 2554 กรรมการ
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
2545 2551 กรรมการผู้จัดการ และ
บจ.หลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
ไม่มี
2554 ปัจจุบัน กรรมการและประธาน
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
เจ้าหน้าที่บริหาร
2552 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ผู้อำนวยการ
2551 2552 กรรมการและกรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
ผู้อำนวยการ
ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2005
2550 2551 กรรมการและกรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ทีเอ็มบี
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008
ผู้จัดการ
แมคควอรี (ประเทศไทย)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 7
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ
6 นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 54
ไม่มี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
American University of Human
Sciences
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ทางครอบครัว
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
7 พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 50 3,105,070 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ไม่มี
2547 ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
University of San Francisco, USA
2552 ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
2552 ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2547 2552 กรรมการตรวจสอบ
บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2549 ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2004
พลาสติค
ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2005
2543 ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.การบินกรุงเทพ
ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2005
2554 ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทไทย
2553 2553 รองผู้บัญชาการ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 2
2552 2552 ผู้บังคับการ
กองบังคับการตำรวจตรวจคน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
เข้าเมือง 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 2552 ผู้บังคับการ
กองการต่างประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2551 2551 ผู้บังคับการ
สำนักงานผู้บัญชาการ
และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ตำรวจแห่งชาติ
บริหาร
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2550 2550 ผู้บังคับการ
กองการต่างประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

ธุรกิจการบิน
หน่วยงานราชการ

อุตสาหกรรมพลาสติค

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

56

รายงานประจำปี 2555

9 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

63

ไม่มี

ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
ไม่มี
2551 ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ตรวจสอบ
2552 ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
ตรวจสอบ
2551 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008
2551 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.ผลิตไฟฟ้า
ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2010
2554 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
ประกาศนียบัตร SFC รุ่นที่ 13/2011
กลางและขนาดย่อม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ไม่มี
2552 ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
University of Wisconsin, USA
ตรวจสอบ
2552 ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
ตรวจสอบ
2554 ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 70/2006
2541 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจ.พรีเมียร์ โปรคเคอร์เรจ
ประกาศนียบัตร ACP รุ่น 32/2010
2553 2554 กรรมการที่ปรึกษา
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
-สายธุรกิจการเงิน
บริษัทไทย
2541 2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- สายธุรกิจการเงิน

ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ
8 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 50
ไม่มี
ปริญญาโท - รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ธุรกิจรถเช่า

ธุรกิจรถเช่า
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ธุรกิจรถเช่า

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
องค์กรภาครัฐ

ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

57

ไม่มี

52

51

55

13 นายชัยพร ธรรมพีร

14 นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

45

11 นายกัณฑรา ลดาวัลย์
ณ อยุธยา
12 นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

ปริญญาโท - Executive MBA Sasin
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท - Management and
Human Relation Abilene Christian
University, Texas, USA

ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 13/2001
ประกาศนียบัตร CSP รุ่น 37/2010
ประกาศนียบัตร EMT รุ่น 18/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ปริญญาโท การเงิน
University of La Verne, USA
ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ
10 นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล 57
21,900 ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2552 ปัจจุบัน
2545 2552
2552 ปัจจุบัน
2549 2552

2552 ปัจจุบัน
2545 2552
2552 ปัจจุบัน
2551 2552
2549 2551
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ทีเอ็มบี
แมคควอรี (ประเทศไทย)
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
ไม่มี
2552 ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
2548 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุiกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
ธุนกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

58
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ไม่มี

ไม่มี

57

17 นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์

18 นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ 40

ไม่มี

58

16 นางวิไล พงศ์ปรีชา

วุฒิบัตร DRG/2548
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ประกาศนียบัตร โครงการอบรม
กฎหมาย และรรยาบรรณของ
ผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2540
สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน
English for Securities Analyst 
Association Members Personnel 
Course Chulalongkorn University
ปริญญาโท - บริหารเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 100/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ปริญญาตรี - การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การพัฒนาระดับบริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุ่นที่ 5
สถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย
ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2554 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2552 2554 รองกรรมการผูจ้ ัดการ
2550 2550 รองกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส

2553 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2552 2553 กรรมการ และรักษา
การกรรมการผู้จัดการ
2547 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

2553 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2552 2553 กรรมการผู้จดั การ
2548 2552 รองกรรมการผูจ้ ัดการ

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ ฟาร์อีส
บจ.หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้

บจ.หลักทรัพย์ ทรีนีตี้

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย

ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ทางครอบครัว
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
15 นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร 46
ไม่มี
ปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ไม่มี
2552 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 2552 กรรมการผู้จัดการ
บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

59

45

24 นางนุสรา รุ่นเจริญ

35

22 นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

48

48

21 นางสาวชญานี โปขันเงิน

23 นายปัณณทัต สมิทธิศักดา

53

20 นายชยันต์ อัคราทิตย์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาโท - MBA
มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 80/2009
ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 36/2010
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 128/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ปริญญาตรี - บริหารการจัดการ
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 70/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ปริญญาโท-บริหาร/การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 64/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - MBA Operation
Management สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ-สกุล
อายุ สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
		
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
			 (จำนวนหุ้น) และทักษะของการเป็นกรรมการ
19 นายสุพัตร์ อภิรติมัย
48
ไม่มี
ปริญญาตรี - บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2554 ปัจจุบัน
2553 2554
2530 2553
2552 ปัจจุบัน
2549 2552

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2554 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2554 2554 ที่ปรึกษาด้านตลาดอนุพันธ์
2552 2554 กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
2550 2552 ผู้อำนวยการ

2554 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2549 2554 กรรมการบริหาร

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก
บมจ..หลักทรัพย์ เคจีไอ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจค้าทองคำแท่ง

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส
บจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก
บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป
(ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์				
ประสบการณ์ทำงาน
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร เริ่มต้น สิ้นสุด
ตำแหน่ง		 บริษัท
ไม่มี
2554 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
2553 2554 รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
2548 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส
บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
ไม่มี
2554 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
2549 2554 กรรมการบริหาร
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป
(ประเทศไทย)

รายการระหว่างกัน
ในช่วงปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
				
(ล้านบาท)
		
ปี 2554
ปี 2555
0.06
0.13
1. กรรมการและ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่านายหน้ารับ
ผู้บริหารของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัท
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
0.12
0.22
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2. นายวราห์ สุจริตกุล
- ปี 2554 กรรมการลำดับที่ 1, 4, 5 และ 7 มี
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
บั ญ ชี ซื้ อ ขายกั บ บริ ษั ท ฯ และกรรมการ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ จำนวน 3 ท่าน (ลำดับที่ 4, 5, 7) ได้ซื้อขาย   
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ผ่ า นบริ ษั ท ฯ โดยมี มู ล ค่ า การซื้ อ ขายรวม
6. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
15.28 ล้านบาท
7. พล.ต.ต.วิสนุ
ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ปี 2555 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7
- กรรมการบริษัท
มี บั ญ ชี ซื้ อ ขายกั บ บริ ษั ท ฯ และกรรมการ
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
จำนวน 4 ท่าน (ลำดับที่ 1, 3, 5, 7) ได้ซื้อ
2. นายวราห์ สุจริตกุล
ขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
46.86 ล้านบาท
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
6. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร
7. พล.ต.ต.วิสนุ 
ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ณ 31 ธันวาคม 2554
- ผู้บริหาร
1. นายกัณฑรา 
ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
3. นายชัยพร ธรรมพีร
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- ปี 2554 ผู้บริหารลำดับที่ 1 และ 3 มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหาร
จำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 1) ได้ซื้อขายหลัก
ทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์รวม 0.44 ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
				
		
4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ (ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า นายหน้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ คิ ด จาก
5. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร กรรมการและผู้บริหารทุกคน เป็นไปตาม
6. นางเพ็ญพร 
อัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์)
อภิรักษ์เหล่าสกุล
7. นางวิไล พงศ์ปรีชา
8. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์
9. นายชยันต์ อัคราทิตย์
10. นางสาวชญานี โปขันเงิน
11. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
12. นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
13. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
ณ 31 ธันวาคม 2555
- ผู้บริหาร
1. นายกัณฑรา 
ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
3. นายชัยพร ธรรมพีร
4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
5. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
6. นางเพ็ญพร 
อภิรักษ์เหล่าสกุล
7. นางวิไล พงศ์ปรีชา
8. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์
9. นายชยันต์ อัคราทิตย์
10. นางสาวชญานี โปขันเงิน
11. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
12. นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
13. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2555 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 มี
บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท ฯ และผู้
บริหารจำนวน 3 ท่าน (ลำดับที่ 2, 6, 7) ได้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม 6.57 ล้านบาท
(ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า นายหน้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ คิ ด จาก
กรรมการและผู้บริหารทุกคน เป็นไปตาม
อัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์)

2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่านายหน้ารับ
แรกของบริษัทฯ
ผู้ถอื หุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก - ปี 2554 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 5, 6, 9 มี
1. FINANSA PUBLIC 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และมีการ
COMPANY LIMITED
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทโดยมีมูลค่าการ
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) 
 ซื้อขายฯรวม 466.17 ล้านบาท
จำกัด (มหาชน)

0.70

0.01

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
				
		
3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทคิดจากผู้ถือ
4. RAFFLES NOMINEES (PTE) 
 หุ้น เป็นไปตามอัตรานายหน้าขั้นต่ำของตลาด
LIMITED
หลักทรัพย์)
5. นางสุพร วัธนเวคิน
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
7. DBS BANK A/C DBS 
NOMINEES-PB Clients
8. น.ส.พิมพ์ใจ บูรพชัยศรี
9. นายอรัญ สันทัดคุณ
10. นางดวงใจ ปัญญาทวีกูล

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่านายหน้ารับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก - ปี 2555 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 5, 6, 10 มี
1. FINANSA PUBLIC 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และมีการ
COMPANY LIMITED
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) 
 การซือ้ ขายฯรวม 4.69 ล้านบาท
จำกัด (มหาชน)
3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
(ทั้งนี้อตั ราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากผู้ถือ
4. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี
หุ้น เป็นไปตามอัตรานายหน้าขั้นต่ำของตลาด
5. นางสุพร วัธนเวคิน
หลักทรัพย์)
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
7. RAFFLES NOMINEES 
(PTE) LIMITED
8. DBS BANK A/C DBS 
NOMINEES-PB Clients
9. น.ส.พิมพ์ใจ บูรพชัยศรี
10. นายอรัญ สันทัดคุณ
3. บริษัท ทรู วิชั่นส์
จำกัด (มหาชน)
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วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
ค่าบริการ
31 ธันวาคม 2555 นายชัชวาลย์ บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาน
เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือ ดาวเทียมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นกรรมการ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ของบริษทั ทรู วิชนั่ ส์ จำกัด

0.58

0.56

-

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
				
(ล้านบาท)
		
ปี 2554
ปี 2555
12.23
14.93
4. บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ค่าบริการ
คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด 31 ธันวาคม 2555 นายชัชวาลย์ บริษัทฯ ใช้บริการกับ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล 

เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือ คอนเวอร์ เจ้นซ์ จก.
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นกรรมการ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.26
1.30
ของ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล
คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
5. บริษัท ทรู วิชั่นส์
เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) 31 ธันวาคม 2555 นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือ
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นกรรมการ
ของ บริษทั ทรู วิชั่นส์ เคเบิล้
จำกัด (มหาชน)

ค่าบริการ
บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาน
ดาวเทียมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด
(มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

0.18

0.24

-

-

6. บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด 31 ธันวาคม 2555 นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือ
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นกรรมการ
ของ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต
ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

ค่าบริการ
บริษัทฯ ใช้บริการกับ บ. ทรู อินเตอร์เน็ต
ดาต้า เซ็นเตอร์ จก.
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1.08

1.19

-

0.10

7. ผู้บริหารของบริษัทฯ

เงินให้กู้ยืม
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เ งิ น กู้ ยื ม แก่ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
ในอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ คิ ด จากอั ต ราดอกเบี้ ย
เงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ย 

บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี
- ปี 2555 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.73 ต่อปี

3.49

1.08

0.02

0.10

417.00

275.00

8. บริษัทหลักทรัพย์
สินเอเซีย จำกัด

บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ โดย เงินกูย้ มื บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินกูด้ อ้ ยสิทธิจากบริษทั
บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ย่อยเพื่อใช้เป็น ทุนหมุนเวียนในกิจการเมื่อวันที่
เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2552 1 กันยายน 2553 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2554 ได้ กู้ ยื ม เงิ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ จ ากบริ ษั ท ย่ อ ย
เพิ่มอีก
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
				
(ล้านบาท)
		
ปี 2554
ปี 2555
0.67
0.40
ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการด้าน
งานสนับสนุนจากบริษัทย่อย และบริษัทย่อยยัง
ค้างชำระอยู่
30.66
1.40
เจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์และซอฟท์แวร์
ตามราคามูลค่าตามบัญชีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2552 จำนวนเงิน 15.86 ล้านบาท และค่าใช้
จ่ายอื่น ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระเงิน และบริษัทฯ
ได้ ซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละซอฟท์ แ วร์ ต ามราคาบั ญ ชี
และราคาตลาด เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2553
จำนวนเงิน 8.34 ล้านบาท พร้อมรับโอนลูกหนี้
และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการ
เป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก
บริษัทย่อย ซึ่งได้ชำระเงินแล้วในปี 2555 ยอด
คงเหลือเป็นเจ้าหนี้อื่นๆ ระหว่างกัน
1.76
1.61
ดอกเบี้ยค้างจ่าย จากเงินกู้ด้อยสิทธิ
11.40
11.40
รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน
20.98
ดอกเบี้ยจ่าย คิดอัตราดอกเบี้ย = 1.00 -7.25 
 14.89
ต่อปี
9. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
จำกัด (มหาชน)
 	 (เดิมชื่อ ธนาคาร
สินเอเซีย จำกัด
(มหาชน)

10. บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันซ่า จำกัด
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เงินฝาก บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภท
กระแสรายวัน และตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ จากตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดอกเบี้ยรับ จากตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดอกเบี้ยจ่าย ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR =
6.5 ต่อปี
ค่าเช่าและบริการจ่าย ค่าเช่าสำนักงานสาขา
โดยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคา
ตลาด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นราย รายได้อื่น จากสัญญาระหว่างกัน
ค่าใช้จา่ ยอื่น จากสัญญาระหว่างกัน
ใหญ่ของบริษทั ฯ

36.64

399.19

0.57

0.58

0.03
0.82
0.66

0.17
1.82
0.27
0.02

0.50
-

12.93

ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

ค่านายหน้ารับ
บริษัทฯ ให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิด
ค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
รายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
การใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียม
บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ทั้งสำหรับภายในสำนักงานและ
ให้บริการลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ บริษัท ทรู วิชั่นส์
จำกัด เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม
การใช้บริการ NETWORK
บริษัทฯ ใช้บริการ NETWORK บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด สำหรับธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ชำระให้แก่บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ เป็นอัตราเดียว
กับที่ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

โดยสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็น
รายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุ
เงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุ
สมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็น
ถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มี
ความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระ
จากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2555 รวมเท่ากับ
7,914,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 723,086 ล้านบาท สำหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเฉลี่ยต่อวัน
ในปี 2555 เท่ากับ 32,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 2,831 ล้านบาท
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัท ในปี 2555 เท่ากับ 852,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 206,646
ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.02 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 6.19 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.17
ในปี 2554 เป็นอันดับที่ 2 ของตลาด

ตลาดอนุพันธ์

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยรวมในตลาดอนุพันธ์ในปี 2555 เท่ากับ 10,457,928 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปี 2554
เท่ากับ 430,812 สัญญา สำหรับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2555 เท่ากับ 42,685 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ
1,590 สัญญา
ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยรวมของบริษัทในปี 2555 เท่ากับ 879,906 สัญญา เพิ่มขึ้น 22,302 สัญญา หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 4.21 ลดลงจากร้อยละ 4.28 ในปี 2554 เป็น
อันดับที่ 8 ของตลาด

ผลการดำเนินงาน
รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 72.28 ของรายได้รวม รายได้จากงบการเงินรวม
และงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 1,347.73 ล้านบาท และ 1,232.46 ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น
125.62 ล้านบาท และ 136.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28 และร้อยละ 12.42 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของ
การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก 29,473 ล้านบาท เป็น 32,304 

ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.17 เป็นร้อยละ 6.19
รายได้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 140.02 ล้านบาท และ 

140.02 ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนลดลง 39.36 ล้านบาท และ 39.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง
ร้อยละ 21.94 และร้อยละ 21.94 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเกิดจากบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงจากร้อยละ 

4.28 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.21 บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีรายได้จากงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 68.94 ล้านบาท และ 68.78 

ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 37.39 ล้านบาท และ 49.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
118.49 และร้อยละ 256.23 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าธรรมเนียมและบริการ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การยืม / ให้ยืมหลักทรัพย์
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
อื่นๆ
		
รวม
* งบการเงินรวม

ปี 2554 *
ล้านบาท
ร้อยละ
6.96
22.06
10.54
33.41
3.78
11.98
10.02
31.76
0.25
0.79
31.55
100.00

ล้านบาท
21.97
42.14
3.29
0.51
1.03
68.94

ปี 2555 *

ร้อยละ
31.87
61.13
4.77
0.74
1.49
100.00

กำไรจากเงินลงทุน

รายได้กำไรจากเงินลงทุน มีรายได้จากงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 108.74 ล้านบาท และ 108.76 ล้านบาท
ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 25.39 ล้านบาท และ 25.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.95 และ
ร้อยละ 35.93 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทได้มีนโยบายการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทเพิ่มขึ้นและ
สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 90.13 ล้านบาท และ 89.31      
ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 27.73 ล้านบาท และ 28.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
44.45 และร้อยละ 46.15 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเกิดจากยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสอดคล้อง
กับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่ากับ 1,566.83 ล้านบาท และ
1,471.48 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 74.62 ล้านบาท และ 104.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.00 และร้อยละ 7.68 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจากงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 155.00 ล้านบาท และ 146.99 ล้านบาท 

ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 34.00 ล้านบาท และ 41.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.10 

และร้อยละ 38.69 ตามลำดับ สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 1,373.91 ล้านบาท และ 1,265.60 ล้านบาท ตามลำดับ
เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 32.41 ล้านบาท และ 49.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 และร้อยละ 

4.08 ตามลำดับ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 911.34 ล้านบาท 

และ 836.24 ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 7.57 ล้านบาท และ 19.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 และร้อยละ 2.38 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่และอุปกรณ์จากงบการเงินรวมและ
งบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 284.98 ล้านบาท และ 271.43 ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 25.82 

ล้านบาท และ 26.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.96 และร้อยละ 10.75 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการขยายกิจการโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นมากขึ้น
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นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทฯ ยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 62.83 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น
10.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.62

กำไรสำหรับปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะจำนวน 182.65 ล้านบาท และ 170.83 

ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 102.48 ล้านบาท และ 98.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 127.83 และร้อยละ 136.41 ตามลำดับ

ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
* งบการเงินรวม

ปี 2554
90.59%
4.88%
6.09%
307.70%

ปี 2555
89.42%
10.01%
12.05%
291.07%

อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากรายได้รวม ต้นทุนทางการเงิน และค่าธรรมเนียม
และบริการจ่ายในปี 2555 เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
อัตรากำไรสุทธิ และ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 และร้อยละ 5.96 เนื่องจากในปี 2555 

มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมากกว่าในปี 2554

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,194.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,038.04
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 ส่วนของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,320.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,363.24 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554
โดยส่วนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 2,996.71 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.36 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก 2,151.67 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 3,117.91 ล้านบาท
และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 3.51 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 74.33 และร้อยละ 0.08 ของสินทรัพย์รวม 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบด้วยลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 1,822.95 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
จำนวน 1,097.54 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 44.34 ล้านบาท และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและ
ลูกหนี้อื่นจำนวน 146.09 ล้านบาท
ส่วนของบริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 3,067.20 ล้านบาท และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าจำนวน 3.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.99 และ 0.08 ของสินทรัพย์รวม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบด้วย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 1,816.41 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 1,087.89 ล้านบาท ลูกหนี้
ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 44.34 ล้านบาท และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและลูกหนี้อื่นจำนวน 111.62 ล้านบาท
68
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ทั้ ง นี้ ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ จ ะเปลี่ ย นแปลงตามมู ล ค่ า การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น ปกติ ข องธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ ำแนกลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ต ามประกาศของคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
		
ปี 2554*
ปี 2555*
ลูกหนี้และ
ค่าเผื่อหนี้
ลูกหนี้และ
ค่าเผื่อหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ
2,163.9
3,008.6
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
20.7
0.8
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
109.6
(109.6)
108.5
(108.5)
		
รวม
2,294.2
(109.6)
3,117.9
(108.5)
* งบการเงินรวม
ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญจำนวน 108.5 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองไว้เต็มมูลค่าแล้ว และ
มีมูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 0.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 และร้อยละ 0.03 ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ     
ดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด ตามลำดับ
ส่วนของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้
		
มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
		
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
ลูกหนี้และ
ค่าเผื่อหนี้
ลูกหนี้และ
ค่าเผื่อหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ
2,126.9
2,992.4
20.7
0.8
74.2
(74.2)
74.0
(74.0)
2,221.8
(74.2)
3,067.2
(74.0)

ในปี 2555 ส่วนของบริษัทฯ มีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญจำนวน 74.0 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองไว้เต็มมูลค่าแล้ว และมี
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 0.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.41 และร้อยละ 0.03 ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด ตามลำดับ

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิจำนวน 47.33 ล้านบาท เป็นเงิน
ลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเท่ากับ 36.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ76.89 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สุทธิ และเงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่ารวม 10.94 ล้านบาท
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด จำนวน 87,348,900 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 400.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทดังกล่าว และส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ใน ปี 2553 และ ปี 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพิ่มจำนวน 1,216,000 หุ้น และ 6,700 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 5.57 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 87.35 เป็นร้อยละ 88.56 และร้อยละ 88.57 ตามลำดับ

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน 2,712.27 ล้านบาท และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 1,675.56 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯมีจำนวน 2,519.14 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,608.09 ล้านบาท โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ระดับ 1.50 เท่า ส่วนของ
บริษัทฯ อยู่ที่ 1.69 เท่า โดยหนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้เจ้าหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท และ 400,000
บาท ตามลำดับ บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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