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จุดเดนทางการเงิน 
  2556 2557 2558 
งบการเงินรวม รายไดรวม 2,437 1,855 1,709 

(ลานบาท) กําไรสุทธ ิ 400 230 138 

 สินทรัพยรวม 4,035 4,138 4,010 

 หนี้สินรวม 2,069 1,942 1,664 

 สวนของผูถือหุนรวม 1,966 2,196 2,346 

 

กระแสเงินสดสุทธิจากการ        
ดําเนินงาน 656  322 (474) 

ความสามารถ อัตรากําไรสุทธ ิ 16.40 12.39 8.07 

ในการทํากาํไร 
(รอยละ) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รวม 12.84 7.37 4.53 

 

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผู
ถือหุน 22.30 11.04 6.07 

อัตราสวนหน้ีสิน อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวน 1.05 0.88 0.71 

ตอสวนของ 
ผูถือหุน  
(เทา) 

    ของผูถือหุน 

   

ขอมูลตอหุน กําไรสุทธิตอหุน1 0.3790 0.8924 0.4430 

(บาท) มูลคาตามบัญชีตอหุน 4.27 3.77 4.05 

 เงินปนผลตอหุน (หุนสามญั) 0.15 0.312 0.17 

 อัตราการจายเงินปนผล3 (รอยละ) 40.39 35.52 38.37 

ทุนเรือนหุน มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน) 1.60 1.60 1.60 

(พันหุน) จํานวนหุนสามัญจดทะเบียน 467,308,199 550,055,813 581,403,025 

 จํานวนหุนบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - 

 จํานวนหุนสามัญชําระแลว 467,216,082 550,055,032 581,403,025 

 จํานวนหุนสามัญถวัเฉลี่ย 464,606,392 550,055,032 550,221,699 

หมายเหตุ:  1: งบการเงินเฉพาะกิจการ   
2: จายเงินปนผลในรูปของหุนปนผลและเงินสด; (1) จายเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ใน

อัตรา 5.64 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม หรือ คิดเปนอัตราการจายหุนปนผล 0.28 บาทตอหุน (2) 

จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0315208826 บาท 

3: อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ คํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ หักเงินสํารอง (5%) ตาม
เกณฑเงินสด 
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งบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (474) 
เงินสดสุทธิใชไปสําหรับกิจกรรมลงทนุ   (1) (43) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (2) (95) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (612) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 996 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 384  

สถานะทางการเงินโดยสังเขป 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
(1) กระแสเงินสดจายใชไปสําหรับกิจกรรมการลงทุนจํานวน 43 ลบ. เพื่อการลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา จํานวน 16 ลบ. และเพื่อซื้อสนิทรัพยไมมี

ตัวตนจํานวน 17 ลบ. 

(2) กระแสเงินสดจายใชไปสําหรบักิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 95 ลบ. สวนใหญเปนเงินปนจายจาํนวน 93 ลบ. 

(3) บรษิัทฯ มีการจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 0.17 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 93 ลบ. 

(4) การลงทุนในสินทรพัยอ่ืนเพิ่มขึ้น 919 ลบ. สวนใหญเปนการเพิม่ขึ้นของ 
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนเพื่อคาและเงนิลงทุนท่ัวไป 431 ลบ. 

- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบรษิัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา จํานวน 93 ลบ. ซึ่งเปนการเพิ่มทุนในบริษัทยอย บรษิัทรวมและกิจการรวมคาท่ีมี
อยูเดมิ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 996 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและ 
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

2,469 

สินทรพัยอนื 673 

รวมสินทรัพย 4,138 
หนี้สิน  
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

1,148 

หนี้สินอื่น 794 
ทุน, สวนเกินทุนและสํารอง 1,504 
กําไรสะสม (สุทธ)ิ 692 
สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม 0.2 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,138 

กําไรสะสม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 692 

สํารองตามกฎหมาย (12) 

กําไรสุทธิสําหรับป 2558 143 

เงินปนผลจาย (3) (93) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 728 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 384 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและ 
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

2,034 

สินทรพัยอืน่ (4) 1,592 

รวมสินทรัพย 4,010 
หนี้สิน  
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

1,190 

หนี้สินอื่น (5) 473 
ทุน, สวนเกินทุนและสํารอง 1,617 
กําไรสะสม (สุทธิ) 728 
สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม 0.3 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,010 

หนวย: ลานบาท 

996

2,469

673

4,138

1,148

794
1,504

692

สินทรั
เงินสด
ลูกหนี้
สัญญา
สินทรั
รวมสิ
หนี้สิน
เจาหนี้
และสัญ
หนี้สนิ
ทุน, ส
กําไรส

ไ

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได 1,679 

คาใชจายรวม 1,495 

กําไรกอนภาษีเงินได 184 

ภาษีเงินได 47 

กําไรจากการเปล่ียนแปลงคา
งบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ 

5 

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 143 
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สารจากประธานกรรมการ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนทานผูถือหุน 

 ป 2558 นับเปนปที่ยากลําบากอีกปหนึ่ง ในชวง
ตนปดัชนี SET ปรับตัวลดลงจาก 1,497 จุดเหลือ 1,288 จุด 

ณ ส้ินป ในขณะที่มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวัน
ลดลงจาก 45,466 ลานบาทในป 2557 เหลือ 44,302 ลาน
บาทในป 2558 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัว
ลดลงสอดคลองกับตลาดตาง ๆ ในตางประเทศอันเกิดจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและปญหาราคา
น้ํามันตกต่ํา 

 ความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเปดบริษัทหลักทรัพยใหมถึง 6 บริษัทที่
ดําเนินการในชวงไมกี่ปที่ผานมา ทําใหการแขงขันในตลาด
เพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย
ลดลง โดยอัตราคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมอยูที่ 0.13% ลดลงจาก 0.14% ในป 2557 

 เพื่อรับมือกับความผันผวนของภาวะตลาดทุน 

บริษัทฯ จึงเพิ่มแหลงที่มาของรายไดอยางตอเนื่องและ
รักษาตําแหนงผูนําในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย ความ
พยายามนี้ทําใหบริษัทฯ ไดผลสัมฤทธิ์ที่นาพอใจในปที่ผาน
มา กลาวคือ 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 
ประธานกรรมการ 
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 บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.24 

ในป 2557 เปนรอยละ 5.72 ในป 2558 ซึ่งมีผล
ทําใหลําดับทางการตลาดของบริษัทฯ สูงขึ้น 1 

อันดับ จากลําดับที่ 4 เปนลําดับที่ 3 

 สัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยของสถาบัน
ตางประเทศเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 15 เปน
รอยละ 19 ในป 2558 

 บริษัทฯ ยังคงเปนผูนําในธุรกิจวาณิชธนกิจ ดวย
ตัวเลขจากการเปนผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหุนสามัญที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก ( IPO) เปน
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 4 ปที่
ผานมา 

 บริษัทฯ รวมลงทุนกับ SBI Holding Inc. แหง
ประเทศญี่ปุนคือ SBI Thai Online ซึ่งเปนกิจการ
รวมคา โดยบริษัทดังกลาวเปดใหบริการในไตร
มาสที่ 4 ป 2558 และเปนที่คาดกันวา SBI Thai 

Onlline จะเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันธุรกิจ
ซื้อขายหลักทรัพยออนไลน และชวยเสริมสง
ธุรกรรมอิเลคทรอนิกส (E-business) ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธตัวแรกของบริษัทฯ ในไตรมาส
แรกของป 2559 อันเปนผลมาจากการทุมเทอยาง
หนักในการศึกษาภาวะตลาดในป 2558 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอตลาด 

CLMV โดย (1) บริษัทฯ มีการลงทุนใน SBI Royal 

Securities ที่บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่ง
ในป 2558 มีผลการดําเนินงานดานวาณิชธนกิจชัดเจน
เพิ่มขึ้น อันประกอบไปดวยการควบรวมกิจการขาม
ประเทศ การเสนอขายหุนใหมตอประชาชนทั่วไปเปนครั้ง
แรก และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (2) ในประเทศเวียดนาม 

บริษัทฯ ยังคงใหบริการสนับสนุนในดานการขายและระบบ
แกนักลงทุนไทยที่ซื้อขายหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม
รวมกับพันธมิตรในประเทศนั้น นอกจากน้ีบริษัทฯ ยัง
ติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับการเปดตลาดทุนในประเทศ
พมาอยางใกลชิด 

ถึงแมวาความกังวลตอตลาดทุนสงผลตอกําไร
ของบริษัทฯ ที่ลดลง บริษัทฯ เชื่อวาการวางกลยุทธในดาน
ผลิตภัณฑใหมและธุรกรรมอิเลคทรอนิกส (E-business) 

รวมถึงการขยายธุรกิจในภูมิภาคจะชวยใหรากฐานทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกรงขึ้นพรอมรับการเติบโตของ
บริษัทฯ ในอนาคต อยางไรก็ดีการควบคุมตนทุนยังคงเปน
นโยบายสําคัญของบริษัทฯ ตอไป  สุดทายนี้บริษัทฯ 

ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา และพนักงานทุกทานในการ
สนับสนุนและใหความไววางใจที่มีต อบริษัทฯ ดวยดี 
เสมอมา 

 

 

 

 

ชัชวาลย เจยีรวนนท 

 ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. นายชัชวาลย เจยีรวนนท  
ประธานกรรมการ 

2. นายวราห สุจริตกุล  
รองประธานกรรมการ 

3. นายชวงชัย นะวงศ  
กรรมการ 

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ  
กรรมการ 

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
กรรมการ 

6. นายสม พิศาลโสภณ  
กรรมการ 

7. พลตํารวจโท วิสน ุปราสาททองโอสถ 
กรรมการอิสระ 

8. นายไพบลูย ศิริภาณุเสถียร 
กรรมการอิสระ 

9. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์  
กรรมการอิสระ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปนกลุมธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจวาณิชธน

กิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ /ขาย
หนวยลงทุน และธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย  
 

โครงสรางรายได ป 2558 
      โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ป 2556 – 2558 จําไดแนกไดดังนี ้

ประเภทรายได 2556 2557 2558 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
คานายหนา 1,880 77.23 1,473 80.00 1,415 84.25 

คาธรรมเนียมและบริการ 89 3.65 141 7.66 63 3.73 

กําไรจากเงินลงทุน 206 8.48 100 5.44 96 5.69 

กําไรจากตราสารอนุพันธ (0.2) (0.01) (0.04) (0.00) 5 0.30 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคา
ตามวธิีสวนไดเสีย 

  (13) (0.71) (29) (1.75) 

ดอกเบ้ียและเงินปนผล 73 3.00 74 4.04 65 3.87 

ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือ
หลักทรัพย 

75 3.09 56 3.05 58 3.45 

รายไดอื่น 111 4.55 10 0.53 8 0.45 

รวมรายได 2,435 100.00 1,841 100.00 1,679 100.00 
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ธุรกิจหลักทรัพย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชวงชัย นะวงศ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ทุกวันน้ี พนักงานของฟนันเซีย ไซรัส กวา 

700 คนใน 36 สาขาทั่วประเทศมีความมุงม่ัน

รวมกันท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทุก

ราย ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนได

พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานใหเปนเลิศ และ

รวมกันสรางแบรนด ฟนันเ ซีย ไซรัส ให

แข็งแกรง ทั้งในปจจุบัน และอนาคตตอไป 

“

รส ให

ป”



|  13 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

ทีมผูบริหาร 
กลุมธุรกิจหลักทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายชวงชัย นะวงศ  
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา  
กรรมการบริหาร 

3. นายฉัตรชัย ชุมศิริ  
กรรมการบริหาร 

4. นายชัยพร ธรรมพีร  
กรรมการบริหาร 

5. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร 
กรรมการบริหาร 

6. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล 
กรรมการบริหาร 

 

7. นางวิไล พงศปรีชา  
กรรมการบริหาร 

8. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ 
กรรมการบริหาร 

9. นายสุพัตร อภิรติมยั 
กรรมการบริหาร 

10. นายปณณทัต สมิทธิศักดา 
กรรมการบริหาร 

11. นางนุสรา รุนเจริญ 
กรรมการบริหาร 
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 858.10  

 449.96  

 734.54  
 1,032.76  

 1,025.32  

 1,391.93  

 1,298.71  

 1,497.67  
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จํานวนลูกคาที่เปดบัญชใีนตลาดหลักทรัพย 

1,391.93

การเคล่ือนไหวของดัชนี SET 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ณ ส้ินป 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยปดท่ี 

1,288.02 จุด ลดลง 14.0% YoY โดยมีมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดของ SET อยูที่ 12.28 ลานลานบาท ลดลง 
11.36% YoY และสวนของ mai อยูที่ 3.23 แสนลานบาท 

ลดลง 15.56% YoY รวมมูลคาเปน 12.61 ลานลานบาท 

ลดลง 11.47% จากส้ินป 2557 อัตราเงินปนผลตอบแทน
ของ SET และ mai อยูที่ 3.58% และ 1.29% โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 

ขณะที่มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันรวมของ SET 

และ mai ในป 2558 อยูที่ 44,302 ลานบาทลดลง 2.56% 

จากปกอนหน า  โดยไดรับปจจัยทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ สําหรับปจจัยในประเทศ อาทิเชน ภาวะ
เศรษฐกิจของไทยขยายตัวนอยกวาที่คาดการณไว  การ
ชะลอตัวของการสงออก เหตุระเบิดท่ีราชประสงค และ
ปจจัยตางประเทศ อาทิเชน วิกฤติหนี้สาธารณะกรีซ ความ
กังวลการเติบโตของเศรษฐกิจจีน การขึ้นดอกเบี้ยของ
สหรัฐฯคร้ังแรกในรอบ 9 ป และการปรับตัวลงของราคา
น้ํามันจากการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน  

ทั้งนี้ ในป 2558 นักลงทุนตางชาติขายสุทธิหุน
ไทยเปนมูลคา 1.6 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มี

มูลคาขายสุทธิอยูที่ 3.6 หมื่นลานบาท ในขณะที่ผูลงทุน
บุคคลในประเทศและผูลงทุนสถาบันเปนผูซื้อสุทธิ 
 ในป 2558 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
จํานวนบัญชีรวมทั้งหมด 1.24 ลานบัญชี เพิ่มขึ้น 13.30% 

จากส้ินป 2557  

คําอธิบายธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทฯ 
บริษัทฯ เริ่มใหบริการธุรกิจนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เปนสมาชิกตลาด
หลักทรัพยฯ หมายเลข 24 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการ
ลงทุนของลูกคา โดยจัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานการ
ลงทุนที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ พรอมทั้ง
ประสบการณ และใหบริการขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพย
แกลูกคาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อีก
ทั้งบริษัทฯ จัดใหมีระบบการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตโดย
ลูกคาสามารถสงคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย ตรวจสอบขอมูล
บัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซื้อขายและการชําระ
ราคาไดดวยตนเอง กลุมลูกคาของบริษัทมีทั้งลูกคาบุคคล
รายยอย และลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หนวย: ราย 
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รายไดรวม รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

รายไดคานายหนาซือ้ขายหลักทรัพยเทียบกบัรายไดรวมของบริษัทฯตามงบการเงินรวม

 

 

 

 

 

ป 2556 บริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีรายไดค านายหน าซื้ อขาย
หลักทรัพยจํานวน 1,752.94 ลานบาท 

สวนของบริษัทฯ 1,631.17 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 72.00 และ 68.83 ของ
รายไดรวม 

ป 2557 บริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีรายไดค านายหนาซื้ อขาย
หลักทรัพยจํานวน 1,388.47 ลานบาท 

สวนของบริษัทฯ 1,388.47 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 75.43 และ 74.76 ของ
รายไดรวม 

ป 2558 บริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีรายไดค านายหนาซื้ อ ขาย
หลักทรัพยจํานวน 1,333.62 ลานบาท 

สวนของบริษัทฯ 1,333.62 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 79.43 และ 77.90 ของ
รายไดรวม 

 

 

 

 

หนวย: ลานบาท 
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 ธุรกิจวาณิชธนกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใ น ป  2 5 5 8  บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนใน SET และ mai มีมูลคา
ระดมทุนรวม  262,815 ล านบาท 

เพิ่มขึ้น 1.3% จากปกอนหนา โดย
แบงเปน การระดมทุนในตลาดแรก
มูลคา 130,611 ลานบาท จาก 33 

บริษัท และ 2 กองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐาน และ 6 กองทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพย และมีการระดม
ทุนในตลาดรองมูลคา 132,204 ลาน
บาท  

ปจจุบัน บริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจวาณิชธนกิจโดยใหบริการเปนที่
ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหนาย
หลักทรัพยและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพยโดยทีมงานซึ่งประกอบ 

ดวยบุคลากรท่ีมีประสบการณและมี

ความเชี่ยวชาญ อีกท้ังมีความรูในดาน
ตลาดเงินและตลาดทุนทั้ ง ในและ
ตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใน 

การใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2545 

แ ล ะ ยั ง ไ ด รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต จ า ก
กระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจ
การจัดจําหนายหลักทรัพยอีกดวย 

 
รายไดคาธรรมเนียมธุรกิจวานิชธนกิจเทียบกับรายไดรวมของบริษัทฯ
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2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

หนวย: ลานบาท 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ 
กรรมการผูอํานวยการ 

ผลงานในอดีตท่ีผานมาชวยนํา ฟนันเซีย ไซรัส ไปสู
ความสําเร็จในการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูจัดการ
การจัดจําหนายหลักทรัพยในระดับแนวหนา ความต้ังใจ
ในการ เป น ตัวกลางที่ จ ะขั บ เ ค ล่ือนตลาดทุน ไทย 
เปนเคร่ืองยืนยันความสามารถของเราที่อยู เหนือคูแขง
ไดตลอดมา 

ผ“

งยนยนคว
า”
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โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจตามงบการเงินรวม 

 

ในป 2556 บริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีรายไดจากธุรกิจวาณิช
ธนกิจ จํานวน 77.12 ลานบาท สวน
ของบริษัทฯ 77.12 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 3.17 และ 3.25 ของรายได
รวม 

ในป 2557 บริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีรายไดจากธุรกิจวาณิช
ธนกิจ จํานวน 125.78 ลานบาท สวน
ของบริษัทฯ 125.78 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 6.83 และ 6.77 ของรายได
รวม 

ในป 2558 บริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีรายไดจากธุรกิจวาณิช
ธนกิจ จํานวน 55.18 ลานบาท สวน
ของบริษัทฯ 55.18 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 3.29 และ 3.22 ของรายได
รวม 

นอกจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพยแลว บรษิัทฯ ยงัใหบริการในการเปนที่
ปรึกษาดานอ่ืนๆ อีก เชน 

 การควบรวมกิจการ และการเขาครอบงํากิจการ 
 การปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน 

 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการหรือบริษทั 

 การประเมินมูลคากิจการ 
 การเขาทํารายการประเภทตางๆ ของบริษัทจดทะเบยีน เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ เชน การเพกิถอนหลักทรัพยของบรษิัทจดทะเบียน การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน หรือการเขาทาํรายการเก่ียวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน เปนตน 

ผลงานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในป 2558 มีดังน้ี 
บริษัท ลักษณะการใหบริการ 

บมจ. อาซีฟา  ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุนตอประชาชนทัว่ไปเปนครั้งแรก 

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร  ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุนตอประชาชนทัว่ไปเปนครั้งแรก 
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2556 2557 2558 
 รายไดจากการจัดจําหนายหลักทรัพย   ที่ปรึกษาทางการเงิน  

หนวย: ลานบาท 
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ตารางแสดงผลงานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในป 2558 

 

 

 

 

บริษัท ลักษณะการใหบริการ 
บมจ. ทีวี ธันเดอร ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอ

ขายตอประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. อาซีฟา ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอ
ขายตอประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอ
ขายตอประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. เอส 11 กรุป  ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุป ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. โฮม พอตเทอรี ่ ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. บางกอกแรนช ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. คอมเซเวน ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. ไพโอเนียร มอเตอร ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. เอทพีี 30 ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. มาสเตอรคูล อินเตอรเนชัน่แนล ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. โรงพยาบาล ลาดพราว ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 
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บริษัท ลักษณะการใหบริการ 
บมจ. สยามราช ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ

ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. ธนพิริยะ ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิง่ ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

บมจ. อมตะ วีเอ็น ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามญัที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

ซึ่งนอกจากบริษทัฯ จะไดรับคาธรรมเนียมจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหลักทรัพยแลว การใหบริการดังกลาวยังเปนการสนับสนุนธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย โดยสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคาจากการไดรบัจัดสรรหุนใหมที่เสนอขายอีกทางหน่ึงดวย 
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 ธุรกิจอื่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจซื้อขายสัญญาลวงหนา 
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อ

วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ใหประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา รวมทั้งคุณสมบัติครบถวนในการเปนสมาชิก
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาของบริษัท 

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา  (ประเทศไทย ) จํากัด 

(มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และ
บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand 

Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ ไดเริ่มเปดใหบริการ

การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 

2551 เปนตนมา  
แผนงานธุรกิจและแผนงานดานตลาดของธุรกิจ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา จะสรางฐานลูกคาจากกลุม
ลูกคาเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทฯ เนื่องจากลูกคา
กลุมนี้จะมีความรูความเขาใจในการลงทุนระดับหนึ่ง 
สําหรับลูกคารายใหมของบริษัทฯ จะเนนลูกคาที่มีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคง มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

สําหรับ ฟนันเซีย ไซรัส เรามีพันธกิจและแนวคิดท่ีวา 
“สรางสรรคผลิตภัณฑ และการบริการท่ีครบ
วงจร” ซึ่งเปนหลักในการทํางานที่ผลักดันใหเราตอง
ชวยกันถายทอดความทุมเทและความมุงม่ันในแตละ
ผลิตภัณฑและการบริการท่ีเราดําเนินธุรกิจอยู 

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 

กรรมการผูอํานวยการ 

นในแตละ
ย”

สําห“

ทีมธุรกิจอื่น 

1. นางจารีรัตน เฟองฟูสกุล 

   รองกรรมการผูจัดการ ฝายบริหารสินทรัพยลงทุนลูกคา 
2. นายสุรเชษฐ คมไพบูลยกจิ 

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายคาตราสารอนุพันธ  

   และพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. นายโกสินทร เจือศิริภักดี 

   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายธุรกจิลงทุนตางประเทศ 

3 1 
2 
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มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเปนอยางดี นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดดําเนินการ
อบรมใหความรูกับลูกคาและผูสนใจ ใหเขาใจถึงกลยุทธ
การลงทุน ผลตอบแทนและความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุน เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากตราสารอนุพันธใน
การลงทุน หรือใชเพื่อปองกันความเส่ียงได 

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยัง
ไดเปดบริการรับเขาเปนคูสัญญาของ Single Stock Future 

ผานกระดานซื้อขายรายใหญ เพื่อชวยเสริมสภาพคลอง
ของ Single Stock Future โดยบริษัทฯ คาดหวังวา จะ
สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น และเปนการเพิ่ม
ชองทางรายไดใหแกบริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เปนตลาด
ที่นักลงทุนกําลังใหความสนใจ ทําใหภาพรวมของปริมาณ
การซื้อขายของตลาด TFEX เพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะ 
Single Stock Future  

ป 2558 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 4,029 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ิน 

2,140,526 สัญญา รายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนาของ บริษัทฯ จํานวน 72.82 ลาน
บาท บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซ้ือขายสัญญาลวงหนา 

ป 2557 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 4,064 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ิน 

2,284,953 สัญญา รายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนาของ บริษัทฯ จํานวน 79.92 ลาน
บาท บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซ้ือขายสัญญาลวงหนา 

ป 2556 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 3 ,864 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้ง ส้ิน 

963,491 สัญญา รายไดคานายหนาจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาของ บริษัทฯ จํานวน 122.46 ลานบาท 

บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซ้ือขายสัญญาลวงหนา  

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ขายคืน
หนวยลงทุน 

ธุรกิจการเปนตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนรวม เปนบริการดานการลงทุนใน

กองทุนรวมที่อํานวยความสะดวกแกลูกคาภายใตแนวคิด
การใหบริการจุดเดียวแบบครบวงจรโดยลูกคาสามารถทํา
รายการซื้อ ขาย และสับเปล่ียนกองทุนรวมไดทุกประเภท 

จากทุกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่
บริษัทฯ เปนตัวแทนฯ พรอมขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และ
การนําเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียว
ซึ่งทําใหการลงทุนในกองทุนรวมเปนเรื่องงายสําหรับลูกคา 
ณ ส้ินป 2558 บริษัทฯ รับเปนตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับบลจ. จํานวน 18 แหง 

ป 2558 มูลคาทรัพยสินสุทธิ 3,044.48 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2557 มูลคา 512.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
20.52 บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพิ่มจํานวนบลจ. ในการเปน
ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑกองทุนรวมและมีแผนงาน
พัฒนาระบบการใหบริการดานกองทุนรวมอยางตอเนื่อง 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

รายไดธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซ้ือ/ขายคืนหนวยลงทุน 

  

 

ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการยืมและใหยืม
หลักทรัพย เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2553 และเร่ิมใหบริการ
ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2553 เปนตนมา 

หนวย: ลานบาท 

หนวย: ลานบาท 
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บริษัทฯ ทําหนาที่เปนคูสัญญากับผูยืมและผูให
ยืมหลักทรัพย โดยจัดใหลูกคาผูมีความประสงคจะยืม
หลักทรัพย หรือใหยืมหลักทรัพยไดสามารถดําเนินการตาม
ความประสงค ธุรกรรมนี้ชวยพัฒนาใหนักลงทุนมีทางเลือก
เพิ่มขึ้นใน 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ในสภาวะที่ตลาด
มีความผันผวน เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการบริหารความ
เ ส่ียงและเพิ่ มผลตอบแทนใหกับนักลงทุน  บริษัทฯ 

พัฒนาการใหบริการธุรกรรมนี้ โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุน การใหบริการธุรกรรม เพื่อใหลูกคามี
ชองทางในการเขาใชบริการธุรกรรมอยางกวางขวาง 
รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้ 

1. บริษัทฯ ใหยืมหลักทรัพยกับลูกคาเพื่อใหลูกคา
ทําการขายชอรต  ซึ่ งตลาดหลักทรัพยฯ  อนุญาตให
ขายชอรตไดเฉพาะหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET100 และ 
ETF และการขายชอรตสามารถกระทําผานบัญชีเงนิสดและ
บัญชีเครดิตบาลานซ   

2. วันที่  20 กรกฎาคม  2558 บริษัทฯ เปด
ใหบริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกคาสามารถใช
บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพยไดดวย
ตนเองผานชองทาง  INTERNET ได  

3. สิทธิประโยชนจากการถือหลักทรัพยที่นํามา
ใหยืมยังคงเปนของผูใหยืม 

ป 2558 บริษัทฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการยืม
และใหยืมหลักทรัพย จํานวน 0.88 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 0.05 ของรายไดรวม 

ป 2557 บริษัทฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการยืม
และใหยืมหลักทรัพย จํานวน 1.86 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 0.10 ของรายไดรวม 

ป 2556 บริษัทฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการยืม
และใหยืมหลักทรัพย จํานวน 2.43 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 0.10 ของรายไดรวม 

 

 

ตราสารหนี้ 
ปจจุบัน บริษัทฯ เปนสมาชิกของสมาคมตลาด

ตราสารหนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย 

ในการใหบริการเปนตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ 
ใหบริการแกนักลงทุนในการซ้ือขายตราสารหนี้ 
  ปที่ผานมาบริษัทฯ ไดเริ่มธุรกรรมการเปนตัวแทน
จําหนายตราสารหนี้/หุนกูใหแกนักลงทุน และเปนตัวแทน
นายหนาซ้ือขายตราสารหนี้ในตลาดรองซึ่งการดําเนินธุรกิจ
ตราสารหนี้ เปนการตอบสนองความตองการของลูกคา
ภายใตแนวคิดการใหบริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One 

Stop Service) 

ธุรกิจลงทุน 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายคาหลักทรัพยเพื่อบัญชี

บริษัทฯ รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ มี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี หุนกู หนวย
ลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพยฯ ภายใต
กฎระเบียบที่ทางการกําหนดอยางเคร งครัด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการคาในระยะส้ันและลงทุนในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรวงเงิน 

กําหนดแนวทางหลักเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบาย
การลงทุนที่ชัดเจนสอดคลองกับการกํากับดูแลตามประกาศ
ที่ เกี่ยวของของสํานักงาน ก .ล .ต . ซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
ผลตอบแทนจากกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย เงินปนผล 

และดอกเบ้ียรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทําหนาที่
กําหนดกลยุทธหรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้ง
ประเภทระยะส้ันและระยะยาว โดยกระจายความเส่ียงใน
การลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม 

จํ ากัดจํ านวนผลขาดทุนที่ อาจ เกิดขึ้ นและรายงาน
สถานะการลงทุนของบริษัทฯ ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหสามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาอยางยั่งยืนของฟนันเซีย ไซรัส 
การแบงปนและตอบแทนส่ิงดีๆ สูสังคมคือหนึ่งใน

ปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงการบูรณาการพื้นฐาน
ในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ เพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให
ประเทศเกิดการพัฒนาดวยดีอยางตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งใน
ปที่ผานมากิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) มีดังนี้ 
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกําพราและยากไร วัดสระแกว 
จังหวัดอางทอง 

กิ จ ก ร ร ม ม อ บ
เครื่องอุปโภคบริโภคและ
เล้ียงอาหารกลางวันแกเด็ก
กํ าพ ร า แ ล ะย าก ไ ร  วั ด

สระแกว จังหวัดอางทอง มุงเนนการสรางโอกาสใหแกเด็ก
และเยาวชนไทยไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางทั่วถึง 
นอกจากจะไดรวมแบงปนส่ิงดีๆ สูสังคมซึ่งบริษัทยึดถือ
เปนแนวทางมาโดยตลอดแลวยังถือเปนการสานตอ 

“โครงการ CSR จัดกิจรรมเพื่อสังคม” ของ บมจ. 

หลักทรัพย  ฟนันเซีย  ไซรัส ที่พนักงานรวมกันเปน
อาสาสมัครและอุทิศตนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริษัทฯ โดยจัดกิจกรรมดังกลาวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2558 
โครงการบริจาคอุปกรณการเรียนและผาหมตานภัยหนาว 

โครงการบริจาค
ผาหมแกผูประสบภัยหนาว 
และอุปกรณการเรียนแก
เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร เปน

กิจกรรมที่ดําเนินมาอยางตอเนื่อง ดวยเห็นวาทุกๆ ป ยังมี
พี่นองชาวไทยอีกเปนจํานวนมากที่ตองประสบภัยหนาว 
และขาดแคลนอุปกรณ การเรียน  โดยในปนี้  บมจ .

หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส ไดทําการบริจาค  ณ โครงการ

หมูบานปาไมแผนใหม หมูบานบานนาศิริ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 

โครงการปนหนังสือใหนอง บริจาคหนังสือใหกับหองสมุดท่ี

ขาดแคลนทั่วประเทศ 

โ ค ร ง ก า ร ป น
หนังสือใหนอง เริ่มขึ้นจาก
การที่บริษัทฯ รณรงคขอรับ
บริจาคหนัง สือ เด็กห รือ

หนังสือที่เปนประโยชนประเภทตางๆ จากพนักงานบริษัทฯ 

และนําหนัง สือไปมอบใหแกศูนย รับบริจาคหนัง สือ 

หองสมุดสตางค มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุงหวัง
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนในทองถิ่นที่หางไกล
ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการอาน และเปนการกระจาย
ความรูและส่ือการศึกษาสูชุมชนทองถิ่น ณ ศูนยรับบริจาค
หนังสือ หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

นอกจากการแบงปนและตอบแทนส่ิงดีๆสูสังคม
แลว บริษัทฯ มีการสนับสนุนดานกีฬาประเภทตางๆ เชน 

การแขงขันชิงถวยพระราชทาน “Broker Badminton 

Championship 2015” การแขงขัน “SET-Broker Table 

Tennis Championship 2015” การแขงขันฟุตบอลชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สิงหโบรกเกอรคัพ ประจําป พ.ศ. 2558 เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธและสรางเสริมความสมัครสมานสามัคคีใน
การทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งภายในองคกรและเปนการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางบุคลากรของบริษัทสมาชิก สมาคม
บริษัทหลักทรัพยไทย บริษัทสมาชิกชมรมผูประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา  สํานักคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหน้ีไทย 

ชมรมนักขาวและกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดมีการพิจารณาเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทานเพื่อกํากับ
ดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชี
ที่ถูกตอง ครบถวน อยางเพียงพอและทันเวลา เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯสามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองในสาระสําคัญแลว 
 

 

 

 

   ชัชวาลย เจยีรวนนท 

   ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 

ทาน โดยมีรองกรรมการผูจัดการ ฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนสมาชิกในฐานะเลขานุการ
และผูประสานงาน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหปฎิบัติหนาที่ในการสอบทาน
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต พรอม
กันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ มีการปฎิบัติตามขอพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีตอผูบริหาร 
รวมทั้งไดพูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบัญชี
และการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรอง
ขอมูลรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ ส้ินไตรมาสของป  รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการทําใหมั่นใจวา ขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะ
ไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ  และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัตินโยบายการทํารายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแยง 
 ฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯมีหนาที่ประเมินขอบกพรองในการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับทั้งภายในและภายนอกของ
บริษัทฯอยางเปนระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในไดถูกนําเสนอแกคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

 ฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทฯ ยังทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผู
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามของบริษัทฯ ผานทางกระบวนการ
ตรวจสอบภายในการติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมท้ังการใหคําแนะนําในการปองกันการทุจริต
ใหกับหนวยงานในบริษัทฯ และยังทํางานอยางใกลชิดรวมกับฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและหลักการประพฤติปฏิบัติของบริษัทฯ และยังชวยสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในภาพรวม 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปที่ผานมา 

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจําป ทําการประเมินและใหคําแนะนํากับคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

2. พิจารณาการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการขยายตัวของธุรกิจ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 
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3. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ
แกไขปรับปรุง 

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. รายงานทางการเงินในป 2558 มีความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 
2. บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
3. ฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดแก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 

5. รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558 มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

6. ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยเปนการทบทวนและสอบทานขอมูลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบ
ภายในและการดําเนินการแกไขปรับปรุงของบริษัทฯ รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด(คร้ัง) ป 
1. พล.ต.ท. วิสน ุปราสาททองโอสถ 10/14 

2. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร 13/14 

3. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ ์ 13/14 

7. คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตัิหนาทีต่ามที่ไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีขึ้นอยูกับการ
อนุมัติของผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 

 

 

 

 

 

พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบรษิัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
เจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคัญและหมาย
เหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงนิเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทจุริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบตัิตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัตงิานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วธิีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกบัดุลยพินจิของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอมูลทีข่ัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทจุริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชพีิจารณาการควบคมุภายในที่เกีย่วของกบัการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง
ตามที่ควรของกจิการ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง
ความเห็นตอประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชทีี่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบรหิาร รวมทัง้การประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชทีี่ขาพเจาไดรับเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

รัชดา ยงสวัสด์ิวาณชิย 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 18 กมุภาพันธ 2559 
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บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

1. ขอมูลบริษัทฯ 
 บริษัทหลักทรัพย  ฟนันเซีย  ไซรัส  จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัด                    

ตามกฎหมายไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ไดแก บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในบริษัทฯใน 

อัตรารอยละ 29.29 และรอยละ 22.29 ของทุนออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยูตามท่ี              
จดทะเบียนและสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18 และ 25             
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี ้
 1. การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
 2. การคาหลักทรัพย 
 3. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

 4. การจัดจําหนายหลักทรัพย 
 5. การเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 6. การเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 7. การยืมและใหยืมหลักทรัพย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีสาขาจํานวน 35 สาขา และ 35 สาขา ตามลําดับ  
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี             

พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และการ
แสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักท รัพย และตลาดหลักท รัพยที่  สธ /ข /น .  53/2553 เ ร่ื อง  แบบงบการ เงินบริษัทหลักท รัพย                    
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 4 เร่ือง สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหวางกาล
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
(ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย ดังตอไปน้ี 

   อัตรารอยละของการถือหุน 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังข้ึน        
ในประเทศ 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

   รอยละ รอยละ 

บริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

ที่ปรึกษาการลงทุน ไทย 96.25 89.99 

(ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได  

(ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

(ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

(จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก             
งบการเงินรวมนี้แลว  

(ฉ) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ี
ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวน
ของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(ช) สินทรัพยสุทธิของบริษัทรวมซึ่งจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน               
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ทั้งน้ี ผลตางจากการแปลงคารับรูในรายการ “ผลตางจากการแปลงคา                  
งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” โดยแสดงเปนสวนหน่ึงขององคประกอบอ่ืนของสวนของ
เจาของในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย  บริษัทรวม และการรวมคาตามวิธีราคา

ทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) 
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 
2558 เปนตนไป มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพทการตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุป
ไดดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือก
รับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุน  
ก็ได 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแตเดิมแลว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทน
เนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาวา        
ผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับน้ีผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการที่เขา
ไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และตน
สามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได ถึงแมวาตนจะมี
สัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวาก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้สงผล
ใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอํานาจควบคุมในกิจการ
ที่เขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง 

การเปล่ียนแปลงหลักการในมาตรฐานฉบับน้ีไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง การรวมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เร่ือง สวนไดเสียในการ
รวมคา ซึ่งไดถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดใหกิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆตองพิจารณาวาตนมีการ
ควบคุมรวม (Joint control) กับผูลงทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม หากกิจการมีการควบคุมรวมกับผูลงทุน
รายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลวใหถือวากิจการนั้นเปนการรวมการงาน (Joint arrangement) หลังจาก
นั้น กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการรวมการงานนั้นวาเปน การดําเนินงานรวมกัน 
(Joint operation) หรือ การรวมคา (Joint venture) และบันทึกสวนไดเสียจากการลงทุนใหเหมาะสมกับ
ประเภทของการรวมการงาน กลาวคือ หากเปนการดําเนินงานรวมกัน ใหกิจการรับรูสวนแบงในสินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจายแตละรายการของการดําเนินงานรวมกันตามสวนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของตน แตหากเปนการรวมคา ใหกิจการรับรูเงินลงทุนในการรวมคาตามวิธีสวนได
เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรูเงินลงทุนในการ
รวมคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ีเนื่องจากบริษัทฯใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุน  
ในการรวมคาอยูแตเดิมแลว 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน  

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย  การรวม
การงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัว  
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
มาตรฐานฉบับนีก้ําหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินใดตามขอกําหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของอ่ืน กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเร่ิมใชมาตรฐานน้ี  
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม  
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  ฝายบริหารของ              
บริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัต ิ
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4.1 การรับรูรายได 

(ก) คานายหนา 

 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนารับรูเปนรายได ณ วันท่ีที่เกิดรายการ 

(ข) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการรับรูเปนรายไดโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน โดยบริษัทฯและ
บริษัทยอยวัดความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จจากอัตราสวนของบริการท่ีใหจนถึงปจจุบันเปรียบเทียบ
กับบริการท้ังสิ้นท่ีตองใหบริการ ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนที่จะเรียกเก็บเงินได 

(ค) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ 

 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีที่เกิดรายการ 

(ง) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

 ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง            
เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อสิทธิในการรับเงินปนผลเกิดขึ้น 

(จ) ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง เวนแตมีความไม
แนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบ้ีย บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง 

 กรณีดังตอไปน้ีถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบ้ีย 

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลกัประกันตํ่ากวามูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ีชัดเจนและ            
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหน้ีทั้งหมด 

(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา 

(5) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบ้ียตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 

 เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
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4.2 การรับรูคาใชจาย 
(ก) ดอกเบ้ียเงินกูยืม 

 ดอกเบ้ียเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

(ข) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

4.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 
  บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพยใน

ระบบเครดิตบาลานซและการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทฯเพื่อ
ประโยชนของการควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯไดตัดรายการดังกลาวออกทั้ง
ดานสินทรัพยและหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะที่เปนของบริษัทฯเทาน้ัน 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีวันครบกําหนดไม

เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมา รวมถึงต๋ัวเงินประเภทเผ่ือเรียกและต๋ัวเงินที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.5 เงินฝากในสถาบันการเงิน 
  เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีออกโดยสถาบันการเงิน

ที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา เงินฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออก
โดยสถาบันการเงินที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือนแตบริษัทฯมีความต้ังใจจะถือตอไปในรูปแบบเดิมหรือ
มีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.6 ลูกหน้ี/เจาหน้ีสํานักหักบัญชี 
  ลูกหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย

ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา รวมถึงเงินท่ีไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ และยอดดุล
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศท่ีเกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัท
หลักทรัพยตางประเทศ 

  เจาหน้ีสํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหน้ีสํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย
ตราสารทุนท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจาหน้ีสํานักหักบัญชีสําหรับการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และยอดดุลเจาหน้ีบริษัทหลักทรัพยตางประเทศท่ีเกิดจากการชําระราคาซื้อ
ขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ 
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4.7 การยืมและใหยืมหลักทรัพย 
  บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระท่ีตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน “เจาหน้ี

ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ
ปรับปรุงบัญชีเจาหน้ีหุนยืม โดยคํานวณจากราคาเสนอขายลาสุด ณ วันสิ้นวันทําการสุดทายของรอบ
ระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอเปน “ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดท่ีนําไปวางเปนหลักประกันหรือรับจากคูสัญญาบันทึก
ในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน” หรือ “เจาหน้ีทรัพยสินที่รับเปนประกัน” และบันทึกคาธรรมเนียม
การยืมและการใหยืมหลักทรัพยตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา 

4.8 ลูกหน้ี/เจาหน้ีธรุกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนาบวกดวยดอกเบ้ียคางรับ และหักดวยคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งน้ีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยให
รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยที่ซื้อนั้น
มาวางเปนประกันและลูกหนี้อ่ืน (เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอนชําระ เปนตน) 

 เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหน้ีลูกคาท่ีซื้อขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรต เปนตน 

4.9 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 บริษัทฯต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแตละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการ

เรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันและต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม
เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งน้ีบริษัทฯถือพื้นฐานการจัดช้ันหน้ีและการต้ังสํารอง
ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

(ก) มูลหนี้จัดช้ันสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลวแตไมไดรับการชําระหน้ีและบริษัทฯได
ดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหน้ีให 
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(ข) มูลหนี้จัดช้ันสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนท่ีสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะดังน้ี 

(1) ลูกหน้ีทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินท่ีมีปญหาและลูกหนี้อื่นท่ีมีหลักประกันตํ่ากวามูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียตั้งแต
สามเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ีชัดเจนและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บรษิัทฯจะไดรับชําระหน้ีทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะสวนไมเกินกวามูลคาหลักประกันของลูกหน้ีที่            
เขาลักษณะตาม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ            
เต็มจํานวนของมูลหนี้จัดช้ันสงสัย ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4.10 เงินลงทุน 
  เงินลงทุนเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวบันทึกใน

สวนของกําไรหรือขาดทุน 

  บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนท่ัวไปโดยแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลารายงาน มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนท่ีคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

  ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคา
ของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกตางระหวาง
ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเปน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมกีารโอนเปลี่ยน 

 บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date) และเม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน 
ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับตนทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  
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4.11 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา 
 งบการเงินรวม 
  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคาท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

4.12 อปุกรณและคาเสื่อมราคา 
  อุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

  คาเสื่อมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของอุปกรณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณดังน้ี 

  อุปกรณสํานักงาน   5 ป 
  เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง  5 ป 
  ยานพาหนะ   5 ป 

  ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับอุปกรณระหวางติดต้ัง 

  คาเส่ือมราคาแสดงรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 บริษัทฯตัดรายการอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

4.13 สนิทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
 บริษัทฯบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน  ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

  บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวา
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน 
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คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดของบริษัทฯคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร        5 ป 
  คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพันธ  10 ป 
  คาซื้อสวนงานนายหนาลูกคารายยอย       2 ป 

  ไมมีการคิดคาตัดจําหนายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา 
4.14 การดอยคาของสินทรัพย 
  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณหรือ

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและ
บริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

4.15 ผลประโยชนพนักงาน 
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิด

รายการ  

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจาย
สะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย  เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชน 

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการ
ไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  
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 กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ซึ่งคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนจะรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรูเปนสวนหน่ึงของกําไรสะสม 

4.16 ประมาณการหน้ีสิน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีตไดเกิดข้ึนแลวมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันดังกลาวและบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ 

4.17 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับบริษัทฯและ

บริษัทยอยในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใด
จะตํ่ากวาภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจาย
จะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะ
คิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุสัญญาเชาแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา 

 สัญญาเชาอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับบริษัทฯ
และบริษัทยอยในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปน
คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิก
สัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.18 เงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานของแตละกิจการน้ัน 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย
และหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน          
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดแสดงรวมอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน 
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4.19 ภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี          
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงินไดรอตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกี่ยวของน้ัน 
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ 
แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว  หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมา
ใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดข้ึน
เกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอยตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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4.21 การวัดมูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด  

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ
 ทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบ
ตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

5.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน  
  ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา

วาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาว
แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ดีที่สุดท่ีรับรูไดในสภาวะปจจุบัน 
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5.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไมมีการซื้อขาย

ในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใช
ในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต (ทั้ง
ของบริษัทฯและบริษัทยอย และคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีใชในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับช้ันของ
มูลคายุติธรรม 

5.3 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเกิดจากการปรับมูลคาของ
ลูกหนี้จากความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของ 
ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้นั้นมีปญหาในการ
จายชําระคืน โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละราย ความนาจะเปนของการผิดนัดและมูลคาของ
หลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน  

5.4 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุนเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

5.5 อุปกรณและคาเสื่อมราคา 
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเมื่อเลิกใชงานอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี               
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย
นั้น 
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5.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา                   
ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย          
หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ 

5.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด 
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการลาออกของพนักงาน เปนตน 

5.9 สัญญาเชา  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได
ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

5.10 คดีฟองรอง 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใช              
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว  ในกรณีที่ฝายบริหารมีความเชื่อมั่นวาจะไมมีความ
เสียหายเกิดข้ึน บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินในสวนน้ัน 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

     

เงินสดในมือ 437,000 437,000 437,000 437,000 

เงินฝากธนาคาร     

ออมทรัพย 512,233,451 179,097,077 512,233,451 179,097,077 

กระแสรายวัน 109,449,490 109,978,244 96,376,693 105,305,798 

เงินฝากประจําและตั๋วเงินระยะส้ันที่มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันไดมา 703,000,000 2,653,000,000 703,000,000 2,653,000,000 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,325,119,941 2,942,512,321 1,312,047,144 2,937,839,875 

หัก: เงินฝากในนามบริษทัฯเพ่ือลูกคา (941,367,893) (1,946,454,992) (941,367,893) (1,946,454,992) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - สุทธ ิ 383,752,048 996,057,329 370,679,251 991,384,883 

7. เงินฝากในสถาบันการเงิน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557  
   

เงินฝากประจําท่ีมีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป นับจากวันไดมา 1,701,247,839 1,291,237,375 

หัก: เงินฝากในนามบริษทัฯเพ่ือลูกคา (1,701,247,839) (1,291,237,375) 

เงินฝากในสถาบันการเงิน - สุทธ ิ - - 

8. ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557  
   

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 528,925,450 80,689,770 

ลูกหนี้บรษิัทหลักทรัพยตางประเทศ 40,759,279 56,362,010 

รวมลูกหนี้สํานักหักบัญช ี 569,684,729 137,051,780 

หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษทัฯเพื่อลูกคา (66,618,370) (76,416,808) 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - สุทธิ 503,066,359 60,634,972 
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9. ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557  
ลูกหนี้ธรุกิจหลักทรพัย   

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 764,559,004 1,571,196,578 

เงินใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 1,236,683,895 889,088,987 

ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย   

   ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน 12,766,053 - 

   ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย 9,932,973 306,550 

ลูกหนี้อื่น 70,716,493 71,210,419 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,094,658,418 2,531,802,534 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 5,970,558 4,747,672 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (70,149,426) (70,429,371) 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธ ิ 2,030,479,550 2,466,120,835 

ลูกหนี้ธรุกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา   

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,477,078 2,497,221 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ 2,033,956,628 2,468,618,056 

9.1 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยที่ระงับการรับรูรายได 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (รวมดอกเบี้ยคางรับ) ที่ระงับการรับรู

รายไดเปนจํานวน 71 ลานบาท และ 71 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลวจํานวน 
70 ลานบาท และ 70 ลานบาท ตามลําดับ 

9.2 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยจําแนกตามการจัดชั้น 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558 และ  2557 บริษัทฯไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ีดอยคุณภาพ            
ของบริษัทหลักทรัพยซึ่งลูกหนี้จัดช้ันสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
 ลูกหน้ีธุรกิจ  มูลคาลูกหน้ีสุทธิ ลูกหน้ีธุรกิจ  มูลคาลูกหน้ีสุทธิ 
 หลักทรัพยและ คาเผ่ือหน้ี หลังหักคาเผ่ือ หลักทรัพยและ คาเผ่ือหน้ี หลังหักคาเผ่ือ 
 ดอกเบ้ียคางรับ สงสัยจะสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ ดอกเบ้ียคางรับ สงสัยจะสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 
       

มูลหน้ีจัดช้ันปกติ 2,030 - 2,030 2,465 - 2,465 

มูลหน้ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 1 - 1 1 - 1 

มูลหน้ีจัดช้ันสงสัย 70 (70) - 70 (70) - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 2,101 (70) 2,031 2,536 (70) 2,466 
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9.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

   

ยอดตนป 70,429,371 71,449,584 

หนี้สงสัยจะสูญ - 1,026 

โอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (240,000) (780,000)  

หนี้สูญตัดบัญชี (39,945) (241,239) 

ยอดปลายป 70,149,426 70,429,371 

10. เงินลงทุน 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อคา     

หุนทุน 43,224,300 41,262,400 3,893,872 3,949,918 

หนวยลงทุน 400,000,000 401,703,086 7,852,000 7,537,920 

รวม 443,224,300 442,965,486 11,745,872 11,487,838 

หัก: คาเผ่ือการปรับมูลคา (258,814)  (258,034)  

เงินลงทุนเพื่อคา - สุทธิ 442,965,486  11,487,838  

เงินลงทุนทั่วไป     

หุนทุน 20,233,825  20,233,825  

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (17,110,377)  (17,110,377)  

เงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 3,123,448  3,123,448  

เงินลงทุน - สุทธิ 446,088,934  14,611,286  
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา 
11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา 
 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

    
ทุนออกจําหนายและ  

ชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลคา      
ตามวิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท 

ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ       
ท่ีจดทะเบียน สกุลเงิน 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31  
ธันวาคม

2557 

   พันหนวย พันหนวย รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท 

บริษัทรวม          

SBI Royal Securities Plc. บริษัท
หลักทรัพย 

กัมพูชา เรียล
กัมพูชา 

63,960,000 56,040,000 20.01 19.49 99,648 79,252 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม        99,648 79,252 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน จํากัด 

บริษัท
หลักทรัพย 

ไทย บาท 722,222 500,000 45.00 45.00 295,096 222,759 

รวมเงินลงทุนในการรวมคา        295,096 222,759 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา        394,744 302,011 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ทุนออกจําหนายและ  

ชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลคา      
ตามวิธีราคาทุน 

ชื่อบริษัท 

ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ       
ท่ีจดทะเบียน สกุลเงิน 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31  
ธันวาคม

2557 

    พันหนวย พันหนวย รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท 

บริษัทยอย          

บริษัทหลักทรัพยท่ีปรึกษาการลงทุน   
เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

ท่ีปรึกษา    
การลงทุน 

ไทย บาท 8,000 3,000 96.25 89.99 7,700 2,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย        7,700 2,700 

บริษัทรวม          

SBI Royal Securities Plc. บริษัท
หลักทรัพย 

กัมพูชา เรียล
กัมพูชา 

63,960,000 56,040,000 20.01 19.49 105,462 89,960 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม        105,462 89,960 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน จํากัด 

บริษัท
หลักทรัพย 

ไทย บาท 722,222 500,000 45.00 45.00 325,000 225,000 

รวมเงินลงทุนในการรวมคา        325,000 225,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา        438,162 317,660 
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เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทฯไดชําระเงินจํานวน 15,501,998 บาท เพื่อลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

47 หุน มูลคาตราไวหุนละ 40,000,000 เรียลกัมพูชา ของบริษัท SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียน
ภายใตกฎหมายกัมพูชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหุนสามัญในบริษัทดังกลาวจํานวนท้ังสิ้น 320 
หุน คิดเปนอัตรารอยละ 20.01 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทดังกลาว 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯไดชําระเงินจํานวน 5,000,000 บาท เพื่อลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
50,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท ที่ออกโดยบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหุนสามัญ
ในบริษัทยอยจํานวนทั้งสิ้น 77,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 96.25 ของทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวของ
บริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
ไดมีการเพ่ิมทุนหุนสามัญจํานวน 1,222,222 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยบริษัทฯ
ไดสละสิทธิของบริษัทฯในการซื้อหุนเพิ่มทุนของกิจการท่ีควบคมุรวมกันดังกลาว 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 กิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนหุนสามัญอีกจํานวน 1,000,000 หุน        
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยบริษัทฯไดสละสิทธิของบริษัทฯในการซื้อหุนเพ่ิมทุน
ของกิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาว 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเสนอซื้อหุน
สามัญของบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด จํานวน 1,000,001 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 
บาท คิดเปนเงินรวม 100,000,100 บาท จากบริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของผูถือหุน
รายใหญรายหนึ่งของบริษัทฯและบริษัทฯชําระราคาโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมของ
บริษัทฯแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด จํานวน 31,347,993 หุน มูลคาตราไวหุนละ 
1.60 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 50,156,789 บาท เปนผลใหบริษัทฯมีสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 49,843,311 
บาท ทั้งน้ี บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ และไดรับโอนหุนสามัญ
ของบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด แลวในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
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11.2  การลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
11.2.1 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและเงินปนผลรับ 

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคาในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากกิจการดังกลาวเปนรายไดใน
งบการเงินเฉพาะกิจการดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

สวนแบงขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและ           
การรวมคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่        

31 ธันวาคม 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี              
31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท 2558 2557 2558 2557 

     
บริษัทรวม     

SBI Royal Securities Plc. 1,655 10,836 - - 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 27,663 2,241 - - 

รวม 29,318 13,077 - - 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯบันทึกสวนแบงผลขาดทุนจากบริษัท
รวมและการรวมคาในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียโดยอาศัยขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝาย
บริหารของบริษัทรวมและการรวมคา โดยท่ียังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาว 
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11.2.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมและการรวมคาท่ีมีสาระสําคัญ 

 สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
 (หนวย: ลานบาท) 

 บริษทัรวม กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษทัหลักทรัพย เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน จํากัด 

 31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 320 237 413 495 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 16 8 49 1 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 37 35 336 - 

หนี้สินหมุนเวียน (6) (2) (144) - 

สินทรัพยสุทธ ิ 367 278 654 496 

สัดสวนเงินลงทนุ (รอยละ) 20.01 19.49 45.00 45.00 

สวนไดเสียของบรษิัทฯในสินทรัพยสุทธขิอง
กิจการท่ีลงทนุ 74 54 295 223 

คาความนิยม 25 25 - - 

รวมมูลคาเงินลงทุน 99 79 295 223 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทัรวม
และการรวมคา (ตามวิธีสวนไดเสีย) 100 79 295 223 

 สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 บริษทัรวม กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษทัหลักทรัพย เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน จํากัด 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
     

รายได 13 11 8 - 

ขาดทนุสําหรับป (8) (61) (64) (5) 

กําไรเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรับป - - - - 

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับป (8) (61) (64) (5) 
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12. อุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ เคร่ืองตกแตง  อุปกรณ  

 สํานักงาน และติดต้ัง ยานพาหนะ ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2557 231,676,086 206,323,529 19,659,514 2,811,481 460,470,610 

ซื้อเพิ่ม 12,493,062 4,855,184 8,745,000 3,926,329 30,019,575 

จําหนาย/ตัดจําหนาย (6,867,751) (12,794,055) (13,181,710) - (32,843,516) 

โอนเขา (ออก) (81,553) 6,615,571 - (6,534,018) - 

31 ธันวาคม 2557 237,219,844 205,000,229 15,222,804 203,792 457,646,669 

ซื้อเพิ่ม 5,105,684 2,532,566 - 3,117,063 10,755,313 

จําหนาย/ตัดจําหนาย (4,331,922) (10,380,262) (642,000) - (15,354,184) 

โอนเขา (ออก) 50,048 2,332,507 - (2,382,555) - 

31 ธันวาคม 2558 238,043,654 199,485,040 14,580,804 938,300 453,047,798 

คาเสื่อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2557 161,919,369 135,792,080 14,998,183 - 312,709,632 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 27,420,740 28,244,154 3,041,946 - 58,706,840 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (4,733,843) (7,335,045) (10,616,346) - (22,685,234) 

31 ธันวาคม 2557 184,606,266 156,701,189 7,423,783 - 348,731,238 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 23,040,623 21,103,500 1,797,369 - 45,941,492 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (4,044,877) (8,420,061) (625,289) - (13,090,227) 

31 ธันวาคม 2558 203,602,012 169,384,628 8,595,863 - 381,582,503 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2557 52,613,578 48,299,040 7,799,021 203,792 108,915,431 

31 ธันวาคม 2558 34,441,642 30,100,412 5,984,941 938,300 71,465,295 

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่       

31 ธันวาคม 2557     58,706,840 

31 ธันวาคม 2558     45,941,492 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู ราคาทุนเดิมกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน
ประมาณ 243 ลานบาท และ 189 ลานบาท ตามลําดับ     

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยานพาหนะของบริษัทฯซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 6 ลานบาทและ           
8 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนยานพาหนะภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 คาสมาชิก 

คาซ้ือสวนงาน
นายหนาลูกคา โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร  

 ตลาดอนุพันธ รายยอย คอมพิวเตอร ระหวางพัฒนา รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2557 5,000,000 6,384,000 86,274,493 14,014,045 111,672,538 

ซ้ือเพิ่ม - - 2,328,624 8,730,491 11,059,115 

โอนเขา (ออก) - - 13,690,107 (13,690,107) - 

31 ธันวาคม 2557 5,000,000 6,384,000 102,293,224 9,054,429 122,731,653 

ซ้ือเพิ่ม - - 9,651,437 7,476,053 17,127,490 

ตัดจําหนาย - - - (502,000) (502,000) 

โอนเขา (ออก) - - 7,712,502 (7,712,502) - 

31 ธันวาคม 2558 5,000,000 6,384,000 119,657,163 8,315,980 139,357,143 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2557 2,914,300 6,384,000 64,105,923 - 73,404,223 

คาตัดจําหนายสําหรับป 499,726 - 12,429,096 - 12,928,822 

31 ธันวาคม 2557 3,414,026 6,384,000 76,535,019 - 86,333,045 

คาตัดจําหนายสําหรับป 499,726 - 14,025,767 - 14,525,493 

31 ธันวาคม 2558 3,913,752 6,384,000 90,560,786 - 100,858,538 

มูลคาสุทธิตามบญัชี     

31 ธันวาคม 2557 1,585,974 - 25,758,205 9,054,429 36,398,608 

31 ธันวาคม 2558 1,086,248 - 29,096,377 8,315,980 38,498,605 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี    

31 ธันวาคม 2557     12,928,822 

31 ธันวาคม 2558     14,525,493 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนหน่ึงซึ่งตัดจําหนายหมดแลว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิมกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 75 ลานบาท และ     
48 ลานบาท ตามลําดับ  
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14. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และภาษีเงินได  
14.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ประกอบดวยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกตางช่ัวคราว
ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

   
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดง

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจาก:     

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 3,422,075 3,422,075 - 71,808 

สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,162,853 - 1,162,853(2) - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 9,165,011 8,453,971 711,040 (2,201,065)(1) 

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน (894,961) - (894,961) - 

อื่น ๆ 3,823,982 1,767,053 2,056,929 748,480 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 16,678,960 13,643,099 3,035,861 (1,380,777) 

รับรูรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได:     

   -ในสวนกําไรหรือขาดทุน   4,371,240 2,368,686 

   -ในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (1,335,379) - 
   -กับกําไรสะสมโดยตรง   - (3,749,463) 

รวม   3,035,861 (1,380,777) 

(1) รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 3,749,463 บาท ที่เกี่ยวของกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งรับรูโดยตรงกับ
กําไรสะสม 

(2) รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 1,335,379 บาท ที่เกี่ยวของกับรายการท่ีรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดง

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจาก:     

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 3,422,075 3,422,075 - 71,808 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 8,999,733 8,453,971 545,762 (2,201,065)(1) 

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน (894,961) - (894,961) - 

อื่น ๆ 3,823,982 1,767,053 2,056,929 748,480 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 15,350,829 13,643,099 1,707,730 (1,380,777) 

รับรูรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได:     

   -ในสวนกําไรหรือขาดทุน   1,707,730 2,368,686 

   -กับกําไรสะสมโดยตรง   - (3,749,463) 

รวม   1,707,730 (1,380,777) 

(1) รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 3,749,463 บาท ที่เกี่ยวของกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งรับรูโดยตรงกับ
กําไรสะสม 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยมีรายการผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ประโยชนคิดเปนจํานวนรวม 917,368 บาท แตบริษัทยอยมิไดนํามาพิจารณาในการบันทึกผลกระทบทางภาษี
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจ
ไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนํารายการดังกลาวมาใชประโยชนได 

14.2 คาใชจายภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดปจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล (50,985,726) (73,879,430) (50,523,886) (73,879,430) 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราวและ
การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 4,371,240 2,368,686 1,707,730 2,368,686 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน (46,614,486) (71,510,744) (48,816,156) (71,510,744) 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณกําไรทางบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กับอัตราภาษีเงินได สามารถแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได 184,347,341 301,211,606 211,319,441 315,190,393 

อัตราภาษีเงินได 20% 20% 20% 20% 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได (36,869,468) (60,242,321) (42,263,888) (63,038,079) 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของ:     

รายไดหรือคาใชจายท่ีไมถือเปนรายไดหรือคาใชจาย
ทางภาษี (5,866,586) (8,658,998) (5,855,783) (8,566,630) 

ผลแตกตางช่ัวคราวสวนทีไ่มเคยรับรูเปนสินทรัพย        
ภาษีเงินไดในปกอนแตบันทึกรับรูในปปจจุบัน  2,259,504 - - - 

ขาดทุนทางภาษีทีไ่มไดบนัทึกรับรูเปนสินทรัพย 
 ภาษีเงินไดแตใชประโยชนในปปจจุบัน 91,108 24,900 - - 

สวนแบงผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการรวมคาท่ีไมได
บันทึกสินทรัพยภาษีเงินได (5,532,559) (2,615,422) - - 

อื่น ๆ (696,485) (18,903) (696,485) 93,965 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน (46,614,486) (71,510,744) (48,816,156) (71,510,744) 
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15. สินทรัพยอื่น 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

     

ดอกเบ้ียคางรับ 5,770,868 17,486,861 5,770,868 17,486,861 

คาใชจายจายลวงหนา 17,123,355 18,790,455 16,874,395 18,778,644 

เงินมัดจํา 20,119,782 20,445,497 20,119,782 20,445,497 

เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 60,563,782 53,402,163 60,563,782 53,402,163 

เงินประกันหลักทรัพยเพ่ือความม่ันคง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รายไดคาธรรมเนียมคางรับ 3,380,922 11,905,166 3,380,922 11,905,166 

เงินทดรองจาย  3,373,015 3,260,325 3,373,015 3,260,325 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 1,422,273 1,415,254 1,422,274 1,415,254 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,618,862 - 5,638,934 567,345 

อื่น ๆ 4,770,663 8,406,959 2,946,468 7,416,959 

รวม 124,143,522 140,112,680 125,090,440 139,678,214 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/คาเผ่ือการดอยคา (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) 

สินทรัพยอื่น - สุทธิ 121,287,169 137,256,327 122,234,087 136,821,861 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงานของบริษัทฯคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.40 ถึง 

3.72 ตอป และอัตรารอยละ 3.72 ถึง 4.20 ตอป ตามลําดับ 

16. เจาหน้ีสํานักหักบัญชี 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

เจาหน้ีสํานักหักบัญช ี 179,926,074 412,402,849 

เจาหนี้บรษิัทหลักทรัพยตางประเทศ 4,894,599 - 

รวมเจาหน้ีสํานักหักบัญช ี 184,820,673 412,402,849 
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17. เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย   

เจาหน้ีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด 1,147,063,240 1,134,005,445 

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 12,766,053 12,060,137 

เจาหน้ีธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย 27,367,973 306,550 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 1,187,197,266 1,146,372,132 

เจาหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา   

เจาหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,188,265 1,753,948 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 1,190,385,531 1,148,126,080 

18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 
 จํานวนเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน แสดงไดดังน้ี  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2558 2557 2558 2557 
     

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 44,175,570 53,275,179 42,269,853 53,275,179 

ตนทุนบริการปจจบุัน 6,062,080 8,998,760 5,754,699 8,485,743 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,141,284 1,843,442 1,084,113 1,792,122 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซ่ึงคํานวณ 

 ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย:     
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน
ประชากรศาสตร - (15,322,562) - (15,220,064) 

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทาง
การเงิน  - 3,771,904 - 3,771,904 

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอืน่ - (7,299,153) - (7,299,153) 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (4,110,000) (1,092,000) (4,110,000) (1,092,000) 

ลดลงจากการโอนพนักงานพรอมภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานไปบริษทัยอย - - - (1,443,878) 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 47,268,934 44,175,570 44,998,665 42,269,853 
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานท่ีรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังน้ี 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

ตนทุนบริการปจจบุัน 6,062,080 8,998,760 5,754,699 8,485,743 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,141,284 1,843,442 1,084,113 1,792,122 

รวมคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,203,364 10,842,202 6,838,812 10,277,865 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 0.11 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 0.11 ลานบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 10 ป และ 10 ป ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ป และ 10 ป 
ตามลําดับ) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุป
ไดดังน้ี 

 (หนวย: รอยละตอป) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
   

อัตราคิดลด 3.0 3.0 

อัตราการขึ้นเงนิเดือนในอนาคต  2.2 - 7.0 2.2 - 7.0 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน 
(ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2558 

 

สมมติฐาน
เพิ่มข้ึน  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
สมมติฐาน 
ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 รอยละตอป ลานบาท รอยละตอป ลานบาท 

     
อัตราคิดลด 1.0 (2.9) 1.0 3.3 

อัตราการขึ้นเงนิเดือนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.7) 20.0 7.2 



66  | บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 
 

สมมติฐาน
เพิ่มข้ึน  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
สมมติฐาน 

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 รอยละตอป ลานบาท รอยละตอป ลานบาท 

     
อัตราคิดลด 1.0 (2.7) 1.0 3.0 

อัตราการขึ้นเงนิเดือนในอนาคต 1.0 3.4 1.0 (3.1) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.2) 20.0 6.7 

19. เจาหน้ีอื่น  
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

     

เจาหน้ีอื่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 1,353,551 1,353,551 1,353,551 1,353,551 

เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 286,230 447,291 286,230 447,291 

รวมเจาหน้ีอืน่ 1,639,781 1,800,842 1,639,781 1,800,842 

 เจาหน้ีอ่ืน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เปนเจาหน้ีจากการรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีตามสัญญา 
Loan Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกลาว  

20. หน้ีสินอื่น  
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

     

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 12,203,078 10,972,619 11,806,062 10,582,703 

ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 6,656,030 8,884,918 6,406,397 8,697,632 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,703,259 3,628,175 2,703,259 3,628,175  

เงินประกันพนักงาน 2,912,366 4,072,324 2,912,366 4,072,324 

อื่น ๆ 8,835,368 9,238,537 8,835,368 9,231,479 

รวมหน้ีสินอื่น 33,310,101 36,796,573 32,663,452 36,212,313 



|  67 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

20.1 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและ                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,966,545 4,114,885 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (263,286) (486,710) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธ ิ 2,703,259 3,628,175 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (991,288) (924,917) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,711,971 2,703,258 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินเพื่อเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคา
เชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ป  

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

    

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 1,148,340 1,818,205 2,966,545 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (157,052) (106,234) (263,286) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย    

   ทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 991,288 1,711,971 2,703,259 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2557 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

    

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 1,148,340 2,966,545 4,114,885 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (223,423) (263,287) (486,710) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย    

   ทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 924,917 2,703,258 3,628,175 
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21. ทุนเรือนหุน 
 รายการกระทบยอดทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และ 2557 มีดังน้ี 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่             
31 ธันวาคม 2558 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่             
31 ธันวาคม 2557 

 จํานวนหุน บาท จํานวนหุน บาท 

ทุนจดทะเบียน     

หุนสามัญ ณ วันตนป 550,055,813 880,089,301 467,308,199 747,693,119 

จดทะเบียนลดทุน (781) (1,249) (92,117) (147,388) 

จดทะเบียนเพิ่มทุน 31,347,993 50,156,789 82,839,731 132,543,570 

หุนสามัญ ณ วันปลายป 581,403,025 930,244,841 550,055,813 880,089,301 

ทุนออกจําหนายและชําระแลว     

หุนสามัญ ณ วันตนป 550,055,032 880,088,052 467,216,082 747,545,732 

จายปนผลเปนหุนสามัญ (หมายเหตุ 28.1) - - 82,838,950 132,542,320 

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระราคาเงินลงทุนใน
การรวมคา (หมายเหตุ 11.1) 31,347,993 50,156,789 - - 

หุนสามัญ ณ วันปลายป 581,403,025 930,244,841 550,055,032 880,088,052 

22. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

23. รายไดคานายหนา 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

   

คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพย 1,333,620,725 1,388,473,347 

คานายหนาจากการซ้ือขายตราสารอนุพันธ 72,819,218 79,919,257 

คานายหนาอ่ืน 8,177,296 4,270,796 

รวม 1,414,617,239 1,472,663,400 

 



|  69 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

24. คาธรรมเนียมและบริการ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

   

การจัดจําหนายหลักทรัพย 42,767,675 118,642,438 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 12,410,000 7,140,000 

การยืม/ใหยืมหลักทรัพย 877,114 1,857,095 

การวิเคราะหหลักทรัพย 6,000,000 11,000,000 

อื่น ๆ 595,390 2,287,180 

รวม 62,650,179 140,926,713 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานของแตละ
บริษัทจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสองแหง และจะถูกจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

     

เงินสมทบกองทนุสํารองเล้ียงชีพ 26,748,322 26,526,915 24,177,307 24,241,074 
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26. องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558 และ  2557 
ประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

(ก) รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง:     

กําไรจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ 6,549,105 127,794 - - 

หัก: ภาษีเงินได (1,335,379) - - - 

กําไรจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได 5,213,726 127,794 - - 

(ข) รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง:     

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - 18,849,811 - 18,747,313 

หัก: ภาษีเงินได - (3,749,463) - (3,749,463) 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได - 15,100,348 - 14,997,850 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  5,213,726 15,228,142 - 14,997,850 

 

27. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนที่เปน

ของผูถือหุนบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป  

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนท่ีเปน
ของผูถือหุนบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป และปรับเพิ่มดวยจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 
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 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 

กําไรสําหรับป 
จํานวนหุนสามัญ         

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 137,847 229,791 550,222 550,055 0.25 0.42 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 

กําไรสําหรับป 
จํานวนหุนสามัญ          

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    

กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 162,503 243,680 550,222 550,055 0.30 0.44 

28. หุนปนผลและเงินปนผล 
28.1 หุนปนผล 
 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินจากบัญชีกําไรสะสม

ไปเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 880 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 82,838,950 หุน เพื่อจายเปนหุน
ปนผลในอัตรา 5.64 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคามูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.6 0 บาท ในกรณีมีเศษหุน      
บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.2836879433 บาท ทั้งน้ี บริษัทฯ
ไดออกหุนปนผลใหแกผูถือหุนแลวในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 

28.2 เงินปนผล 
 เงินปนผลท่ีประกาศจายในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี 

   เงินปนผลจาย 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

  พันบาท บาท 

เงินปนผลประจําป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ   

  วันที่ 22 เมษายน 2557 14,728 0.031520883 

เงินปนผลประจําป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ   

  วันที่ 27 เมษายน 2558 93,509 0.17 
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29. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
29.1 ลักษณะความสัมพันธ 

ช่ือ ความสัมพันธ 
บริษทั หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  เปนบริษทัยอย 
SBI Royal Securities Plc. เปนบริษทัรวม 
บริษทั หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด เปนกจิการท่ีควบคุมรวมกัน  
ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญบรษิทัฯ (ถือหุน 22.29%           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
บริษทั ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญบรษิทัฯ (ถือหุน 29.29%           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
บริษทัหลักทรัพย ฟนนัซา จํากัด เปนบริษทัยอยของผูถือหุนรายใหญ                    

มีกรรมการรวมกัน 
บริษทั ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนมิถนุายน 2557 
บริษทั ทรู วิช่ันส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนมิถนุายน 2557 
บริษทั ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนกันยายน 2558 
บริษทั ทรูวิช่ัน กรุป จํากัด (มหาชน) มีกรรมการรวมกัน 

29.2 รายการธุรกิจท่ีสําคัญระหวางป 
 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคล
หรือกิจการเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม 

สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
     

   รายไดอ่ืน - - 3,600 3,300 อัตราตามสัญญา 
  คาใชจายอ่ืน - - 43,200 33,000 อัตราตามสัญญา 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม 

สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      

กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร      

   รายไดคานายหนา 218 123 218 123 ตามอัตราท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป 

ผูถือหุนรายใหญ      
  รายไดคานายหนา - 18 - 18 ตามอัตราท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป 

   ดอกเบ้ียรับ 6,483 5,694 6,483 5,694 ตามอัตราท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป 
   คาใชจายอ่ืน 1,373 1,568 1,373 1,568 อัตราตามสัญญา/ตามอัตราท่ีตกลง

รวมกัน 
บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน      

   รายไดอ่ืน 5,865 1,000 5,865 1,000 อัตราตามสัญญา 
   คาเชาและคาบริการจาย 7,087 10,520 7,087 10,520 ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
   ซื้อหุนสามัญของบริษัทแหงหน่ึง 100,000 - 100,000 - ราคายุติธรรม 

29.3 ยอดคงคางระหวางกัน 
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม

2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

เงินวางประกันเพ่ือการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา(1)     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 602 595 602 595 

เงินฝากในสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ(2)     
   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 1,293 2,699 1,293 2,699 
เงินฝากในสถาบันการเงินเพ่ือลูกคา(2)     
   และพนักงาน     
   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 353,000 303,000 353,000 303,000 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน(3)     

   พนักงานชั้นบริหาร 108 358 108 358 

ลูกหนี้อ่ืน(3)     
   บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

- - 3,020 567 

   บริษัท หลกัทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 2,619 - 2,619 - 

   บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 2,000 - 2,000 - 

(1) แสดงรวมอยูในเงินฝากในนามบริษัทฯ เพ่ือลูกคา  
(2) แสดงรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน 
(3) แสดงรวมอยูในสินทรัพยอ่ืน 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม

2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

ดอกเบ้ียคางรับ(3)     
   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 769 1,087 769 1,087 

คาใชจายคางจาย     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 42 55 42 55 

   กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร 57 70 57 70 

(1) แสดงรวมอยูในเงินฝากในนามบริษัทฯ เพ่ือลูกคา  
(2) แสดงรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน 
(3) แสดงรวมอยูในสินทรัพยอ่ืน 

29.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระหวางกัน 
 ในระหวางป เงินใหกูยืมแกกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2558 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน     

 พนักงานช้ันบรหิาร 358 - (250) 108 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2557 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน     

 พนักงานช้ันบรหิาร - 500 (142) 358 
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29.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหารสําคัญ ดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

ผลประโยชนระยะส้ัน 160 146 150 138 

ผลประโยชนระยะยาว 10 10 9 8 

รวม 170 156 159 146 

30. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
30.1 ภาระผูกพัน 

30.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร รถยนต
และอุปกรณ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ป และสัญญาบริการอ่ืน ๆ ซึ่ง
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
จายชําระภายใน 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

1 ป 92 88 

1 ถึง 5 ป 74 92 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จายชําระภายใน 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

1 ป 92 88 

1 ถึง 5 ป 73 92 
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30.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยและการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่งตองจายใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  และบริษัท สํานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินคงท่ีที่กําหนดไว อัตรารอยละของมูลคาการซื้อขายและ/หรือ
อัตรารอยละของมูลคาการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิเปนรายเดือน 

30.1.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินคงท่ีที่กําหนดไว และ/หรือเปนอัตราตอ
สัญญาสําหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

30.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมการประกอบ
ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ 0.0007 
ถึงรอยละ 0.0018 และสําหรับคาธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจคาหลักทรัพย การจัดจําหนาย
หลักทรัพยและคาธรรมเนียมอ่ืนที่บริษัทฯไดรับอนุญาต กําหนดใหจายในอัตรารอยละ 1 ตอปของ
รายไดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยขางตน ท้ังน้ี คาธรรมเนียมโดยรวมจะตองไมต่ํากวา 500,000 
บาทตอป 

30.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท หลักทรัพย แอพเพิลเวลธ 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯไดตกลงท่ีจะรับประกันความเสียหายตอผูซื้อจากคดีความ
ที่คงคางอยูของแอพเพิลเวลธ บริษัทฯยังคงมีภาระผูกพันตอคาเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากคดีความท่ีมีตอ
บริษัทดังกลาว ดังตอไปนี้  

(ก) คดีฟองรองกับอดีตผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (มหาชน) (“แอพเพิลเวลธ”)  

ในป 2552 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธ ไดดําเนินการยื่นฟองธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯในคดีแพงเพ่ือเรียกคาเสียหายในมูลฐานละเมิด
และผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพยที่ถูกฟองประมาณ 117 ลานบาท เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2554 ศาลช้ันตน
พิพากษายกฟองคดีดังกลาว ตอมาอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษา
ของศาลช้ันตน ซึ่งในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณมีคําพิพากษายืนตามศาลช้ันตน เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2556 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธยื่นคําแกฎีกา โดยเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2558              
ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนยกฟองตามศาลอุทธรณเปนผลใหบริษัทฯไมตองชดใชคาเสียหายจากคดี
ดังกลาว 
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อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2552 ธนาคารฯไดลงนามในสัญญากับบริษัทฯเพ่ือรับประกันวา 
หากศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหแอพเพิลเวลธแพคดีที่มีอยูกับอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธตามยอ
หนากอน ธนาคารฯจะจายเงินชดเชยใหแกบริษัทฯเทากับคาเสียหายที่แอพเพิลเวลธจะตองชําระใหแก
อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธตามคําพิพากษาของศาล 

นอกจากน้ี  เมื่อวันท่ี  5 ตุลาคม  2555 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดดํา เนินการยื่นฟอง                 
แอพเพิลเวลธ และธนาคารฯในคดีแรงงานเพื่อเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม โดยทุน
ทรัพยที่ฟองมีจํานวนประมาณ 52 ลานบาท ตอมาเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ศาลแรงงานกลาง
พิพากษายกฟองคดีดังกลาว อยางไรก็ตาม อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดใชสิทธิยื่นอุทธรณ ซึ่ง
ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคดีดังกลาวของอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธ ตอมา
เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2556 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณ
ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งใหสงสํานวนใหศาลฎีกา โดยคดีอยูระหวางพิจารณา
ของศาลฎีกา 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายหุนของแอพเพิลเวลธที่ถืออยูโดยบริษัทฯ
ไปใหกลุมบุคคลอ่ืนภายใตสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวขางตน บริษัทฯไดตกลงท่ีจะรับประกันความ
เสียหายตอผูซื้อจากคดีความดังกลาวขางตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯคาดวาจะไมมีผลเสียหายตอบริษัทฯจากผลของคดี
ดังกลาวเน่ืองจากหากแอพเพิลเวลธแพคดีในท่ีสุด บริษัทฯจะไดรับเงินชดเชยจากธนาคารฯในฐานะ
บริษัทใหญเดิมของแอพเพิลเวลธที่รับประกันความเสียหายตอบริษัทฯ 

(ข) คดีฟองรองกับลูกคาของบริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (มหาชน) 

ในเดือนกุมภาพันธ 2553 แอพเพิลเวลธถูกลูกคารายหน่ึงฟองรองใหชดใชคาเสียหายจํานวนเงิน
ประมาณ 1.2 ลานบาท ในขอหาละเมิดผิดสัญญา และเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษาวาแอพเพิลเวลธไมไดกระทําการละเมิดและผิดสัญญา แตในฐานะนายจางตองรวมรับผิดกับ
ลูกจางเปนจํานวน 0.2 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 
เปนตนไป ตอมาวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 แอพเพิลเวลธไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลช้ันตน  และ
ในวันท่ี 24 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนตามศาลช้ันตน ปจจุบันคดีอยูระหวางการ
พิจารณาเพ่ือขออนุญาตย่ืนฎีกา 

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายหุนของแอพเพิลเวลธที่ถืออยูโดยบริษัทฯ
ภายใตสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวขางตน บริษัทฯไดตกลงท่ีจะรับประกันความเสียหายจากคดีความ
ดังกลาวขางตน 
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(ค) คดีฟองรองกับอดีตพนักงานบริษัทฯ 

 บริษัทฯมีคดีความท่ีถูกฟองรองจากอดีตพนักงานบริษัทฯขอหาหมิ่นประมาท โดยศาลช้ันตนพิพากษา
ใหยกฟอง ซึ่งโจทยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลอุทธรณ ตอมาเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558           
ศาลอุทธรณพิพากษามีคําสั่งไมรับอุทธรณของโจทย ซึ่งถือวาคดไีดสิ้นสุดและบริษัทฯ มิตองรับผิดชอบ
ตอความเสียหายของคดีดังกลาว  

(ง) คดีฟองรองกับลูกคารวมกับพนักงานบริษัทฯ 

บริษัทฯมีคดีความท่ีถูกฟองรองจากลูกคารายหนึ่งรวมกับอดีตพนักงานบริษัทฯในขอหาผิดสัญญา 
ละเมิดตัวแทน  ซึ่งคดีอยูระหวางการกําหนดประเด็นขอพิพาทของศาลแพง  ตอมาเม่ือวันที่                 
28 กันยายน 2558 ลูกคารายดังกลาวไดเขาเจรจาไกลเกลี่ยกับทางบริษัทฯโดยขอใหจายเงินชดเชย
ความเสียหาย ซึ่งบริษัทฯไดพิจารณาเห็นชอบจายเงินชดเชยในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 และในวันที่                    
5 ตุลาคม 2558 ลูกคารายดังกลาวไดยื่นคํารองขอถอนฟองคดีความกับทางบริษัทฯแกศาลทําใหคดีได
สิ้นสุดลง ดังน้ัน บริษัทฯไดบันทึกจํานวนดังกลาวในงบการเงินประจําป 2558 แลว 

30.3 การค้ําประกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาท และ 0.1 ลานบาท ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

31. สวนงานดําเนินงาน 
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

 เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน  บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังน้ี 

- สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนสวนงานท่ีเปนนายหนาในการซื้อ
ขายหลักทรัพย นายหนาในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

- สวนงานวาณิชธนกิจ เปนสวนงานใหบริการการจัดจําหนายหลักทรัพย การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 
และธุรกรรมท่ีปรึกษาทางการเงิน 

- สวนคาหลักทรัพย เปนสวนงานท่ีดูแลการลงทุนของบริษัท 
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บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานท่ีรายงาน 

 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล                 
การปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

 ขอมูลจําแนกตามสวนงานดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และ มีดังตอไปนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 

สวนงานนายหนา 
ซื้อขายหลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขาย สวนงาน                

                       
การตัดรายการ 

บัญชี     

 ลวงหนา วานิชธนกิจ สวนคาหลักทรัพย         ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

           

รายได 1,516 1,568 52 126 64 95 (43) (33) 1,589 1,756 

กําไรจากการดําเนินงาน           

    ตามสวนงาน 332 435 26 78 3 27 (43) (33) 318 507 

รายไดและคาใชจาย           

   ท่ีไมไดปนสวน:           

     ดอกเบ้ียรับ         65 73 

     รายไดอื่น         22 13 

     คาใชจายในการดําเนินงาน         (221) (291) 

     ภาษีเงินได         (46) (72) 

กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ         138 230 

สินทรัพยจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี  
 (หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยของสวนงาน 

สวนงานดาน
ธุรกิจ

หลักทรัพย 
สวนงาน

วาณิชธนกิจ 

 

สวนคา
หลักทรัพย รวมสวนงาน 

สินทรัพยที่
ไมได 
ปนสวน รวม 

       

31 ธันวาคม 2558 2,091 - 1 2,092 1,918 4,010 

31 ธันวาคม 2557 2,544 - 1 2,545 1,593 4,138 

 ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร  
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรายไดและสินทรัพยที่

แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 
 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ี

มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดตามงบการเงินรวม 
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32. เครื่องมือทางการเงิน 
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุน ลูกหน้ีและเจาหน้ีสํานักหักบัญชี ลูกหน้ีและเจาหน้ี
ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทาง 

การเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

ความเสี่ยงดานเครดิต 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีสํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขายลวงหนา เงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ เปนตน ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม  และการฝากและ                    
การลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินท่ีนาเช่ือถือ ดังน้ัน บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากความเสี่ยงดานเครดิต นอกจากนี้ การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว
เน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย  
จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากความเส่ียงดานเครดิตมีดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

สินทรัพยทางการเงิน     

รายการเทียบเทาเงนิสด - เงินฝากและ     

   ตั๋วเงินที่มีอายุไมเกินกวา 3 เดือนในนาม     

   บริษัทฯ บริษทัยอยและเพื่อลูกคาและพนักงาน 1,324,682,941 2,942,075,321 1,311,610,144 2,937,402,875 

เงินฝากในสถาบันการเงิน - เงินฝากและ     

   ตั๋วเงินที่มีอายุมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน     

   1 ปในนามบริษัทฯ เพื่อลูกคา 1,701,247,839 1,291,237,375 1,701,247,839 1,291,237,375 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 503,066,359 60,634,972 503,066,359 60,634,972 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา     

   ซ้ือขายลวงหนา – สุทธ ิ 2,033,956,628 2,468,618,056 2,033,956,628 2,468,618,056 

สินทรัพยอื่น     

   ดอกเบี้ยคางรับ 5,770,868 17,486,861 5,770,868 17,486,861 

   เงินมัดจํา 20,119,782 20,445,497 20,119,782 20,445,497 

   รายไดคาธรรมเนียมคางรับ - สุทธ ิ 3,180,922 11,705,166 3,180,922 11,705,166 

   เงินใหกูยืมแกพนักงาน 1,422,274 1,415,254 1,422,274 1,415,254 

   ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,618,862 - 5,638,934 567,345 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน       
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เจาหน้ี
สํานักหักบัญชี เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่ง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษทัยอยจึงอยูในระดับต่ํา  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ได
ดังน้ี  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 274 - - - - 110 384 0.125 - 0.375 - 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 503 503 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 1,237 10 - - 1 786 2,034 6.25 5.25 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 446 446 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 185 185 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - 27 - - - 1,163 1,190 - 3.25 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2557 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 179 650 56 - - 111 996 0.13 - 0.50 1.50 - 2.58 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 61 61 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 889 - - - 1 1,579 2,469 6.25 - 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 15 15 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 412 412 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - - - - - 1,148 1,148 - - 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 274 - - - - 97 371 0.125 - 0.375 - 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 503 503 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 1,237 10 - - 1 786 2,034 6.25 5.25 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 446 446 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 185 185 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - 27 - - - 1,163 1,190 - 3.25 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2557 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 179 650 56 - - 106 991 0.13 - 0.50 1.50 - 2.58 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 61 61 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 889 - - - 1 1,579 2,469 6.25 - 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 15 15 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 412 412 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - - - - - 1,148 1,148 - - 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจาก
ที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ
ตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีการติดตามและ
วางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมท้ังจัดหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินเพ่ือใหเพียงพอตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2558 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 384 - - - - 384 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 503 - - - 503 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ 10 780 - 1,243 1 2,034 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - 446 - 446 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 185 - - - 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 27 1,163 - - - 1,190 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2557 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 940 56 - - - 996 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 61 - - - 61 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ - 1,574 - 894 1 2,469 
เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - 15 - 15 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 412 - - - 412 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 1,148 - - - 1,148 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 371 - - - - 371 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 503 - - - 503 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ 10 780 - 1,243 1 2,034 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - 446 - 446 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 185 - - - 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 27 1,163 - - - 1,190 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2557 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 935 56 - - - 991 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 61 - - - 61 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ - 1,574 - 894 1 2,469 

เงินลงทุน - สุทธิ - - - 15 - 15 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 412 - - - 412 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 1,148 - - - 1,148 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่              
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศและมีรายไดและคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหน้ีสินทางการ
เงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังน้ี 

(หนวย: ลานหนวย) 
 สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 
31 ธันวาคม

2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

     (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
ดองเวียดนาม 8,423.2 6,671.8 4,473.4 5,976.3 0.0016 0.0016 

เหรียญฮองกง - 1.0 - 1.0 4.6579 4.2516 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 1.2 - 1.1 36.0886 32.9360 

กีบลาว 14.1 24.2 - 11.4 0.0044 0.0041 

เหรียญสิงคโปร - 0.1 - 0.1 25.5195 24.8959 

เรียลกัมพูชา 108.3 2.6 106.6 1.9 0.0090 0.0082 

 ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยและราคาของตราสาร

อนุพันธซึ่งอาจจะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุนและมูลคาหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนาลดลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดจัดการความเสี่ยงดานสภาวะตลาดใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดโดยวิเคราะหความเสี่ยงดานตลาดในธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีการควบคุมความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบาย 
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33. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

 วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
มีการซื้อขายในตลาด มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่
เหมาะสมได มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม เชน 
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด เปนตน 

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน
แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือ
เปดเผยดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 
 มูลคายุติธรรม  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ราคาทุน 
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม 

  
  

 

เงินลงทุนเพื่อคา       
หุนทนุ 41 - - 41 41 

หนวยลงทุน - 402 - 402 402 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2558 
 มูลคายุติธรรม  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ราคาทุน 
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผย

มูลคายุติธรรม 
 
     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  384 - - 384 384 

ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี                      - 503 - 503 503 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ - 2,034 - 2,034 2,034 

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ - - 3 3 3 

หน้ีสินทางการเงินที่เปดเผย 
มูลคายุติธรรม      

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี  - 185 - 185 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา  - 1,190 - 1,190 1,190 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2555 

 มูลคายุติธรรม  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ราคาทุน 
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผย

มูลคายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  371 - - 371 371 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี                       - 503 - 503 503 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ - 2,034 - 2,034 2,034 

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธ ิ - - 3 3 3 

หน้ีสินทางการเงินทีเ่ปดเผยมูลคา
ยุติธรรม      

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี  - 185 - 185 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา  - 1,190 - 1,190 1,190 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังน้ี 

(ก) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมใชราคาตลาด เงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  คํานวณเทียบเคียงมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนของบริษัทฯ                  
ที่ลงทุน ยกเวนเงินลงทุนในหนวยลงทุนที่ไมใชหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง                 
ประเทศไทยมูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน 

(ข) สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือสินทรัพยทางการเงินที่มี
การคิดดอกเบ้ียในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้
สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาหน้ี เจาหน้ีสํานักหักบัญชี และ
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาว
ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลคาตามบัญชี 
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34. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง การดํารงไวซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิให
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

35. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 ในอัตรา 0.13 บาท ตอหุน ทั้งน้ีจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนที่จะมีขึ้นในวันที่           
27 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 
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ความเห็นของบรษิัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน 

คานายหนารับ 

บริษัทฯ ใหบริการการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดย
คิดคาบริการในอัตราคานายหนาขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเปน
รายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม 

การใชบริการบอกรับเปนสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียม 

บริษัทฯ ใชบริการบอกรับเปนสมาชิกส่ือสัญญานดาวเทียมจากบริษัท  ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด ทั้งสําหรับภายใน
สํานักงานและใหบริการลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพย โดยชําระคาบริการเปนรายเดือน ซึ่งอัตราคาบริการที่บริษัทฯ ชําระ
ใหแก บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด เปนอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด คิดจากลูกคารา ยอื่น  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาท่ีเปนธรรม 

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหวางกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชนของบริษัทฯ 
โดยสําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและ
ตอเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันแบงไดเปนดังนี้ 

1. รายการที่เกิดข้ึนเปนปกติและตอเนื่อง 

เน่ืองจากรายการบางรายการ เชน คานายหนารับ เปนรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคตเนื่องจากเปน
รายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยมีการระบุ
เงื่อนไขการดําเนินการสําหรับแตละรายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไป และเปนไปตามราคาที่ยุติธรรม 
สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑและ
แนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและให
ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดข้ึนทุกไตรมาส 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังคราว 

ฝายบริหารของบริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมี
บุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปน
อิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผูถือหุนแลวแตกรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคัญ 

 ณ ส้ินป 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ปดท่ี 1,288.02 จุด ลดลง 14.0% เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินป 2557 โดยมี
ปจจัยกระทบจากภายในประเทศ เชน การปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย การสงออกที่ชะลอตัว รวมทั้งการ
ออนคาของเงินบาทและราคาน้ํามันที่อยูในระดับต่ํา ขณะที่ปจจัยภายนอกประเทศ เชน ความกังวลดานการชะลอตัวของ
การเติบโตเศรษฐกจิ การขึ้นดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทําใหเงินทุนไหลออกจากสินทรัพยเส่ียงทั่วโลก โดยเฉพาะ
ตลาดเกิดใหม สงผลใหในป 2558 ผูลงทุนตางชาติเปนผูขายสุทธิดวยมูลคา 155,631 ลานบาท ซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกับตลาดหุนอื่นๆในภูมิภาค อาทิ เกาหลี ฟลิปปนส อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ เคล่ือนไหวใน
ทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยอื่นในภูมิภาค แตยังใหผลตอบแทนที่ดีกวา MSCI Frontier Markets รวมทั้ง MSCI 

Emerging Market 

ทั้งนี้มูลคาซื้อขายเฉล่ียตอวันของ SET และ mai ในป 2558 ปรับตัวลดลงมาอยูที่ 44,302 ลานบาท ลดลง 
2.56% จากป 2557 ในสวนของ market capitalization ของ SET ณ ส้ินป 2558 อยูที่ 12.28 ลานลานบาท ลดลง 11.36% 

จากส้ินป 2557 ขณะที่ mai อยูที่ 323,478 ลานบาท ลดลง 15.56% จากส้ินป 2557 ขณะที่ Forward P/E ของ SET และ 
mai ณ ส้ินป 2558 อยูที่ 14.51 และ 27.38 เทา ตามลําดับ นอกจากน้ีอัตราเงินปนผลตอบแทนของทั้ง SET และ mai 

ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 3.58% และ 1.29% ตามลําดับ โดยหากเปรียบเทียบกับส้ินป 2557 ดัชนีหลักทรัพยรายกลุมอุตสาหกรรม
ที่ปรับเพิ่มขึ้นไดแก กลุมบริการ และกลุมอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงนอยกวาตลาด ไดแก กลุมอสังหาริมทรัพย กลุม
สินคาอุตสาหกรรม และกลุมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย 

 ในป 2558 ตลาดหลักทรัพยฯ มีมูลคาซื้อขายใกลเคียงกับปกอน โดยมูลคาซื้อขายรวมของ SET และ mai อยูที่ 
44,302 ลานบาท ลดลง 2.56% จากป 2557 ขณะที่ไตรมาส 4/2558 มูลคาซื้อขายเฉล่ียรวมอยูที่ 41,039 ลานบาท ลดลง 
26.42% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2557 เนื่องจากตลาดหลักทรัพยฯ ในไตรมาส 4/2558 ไดรับผลกระทบทางลบจากท้ัง
ปจจัยภายใน เชน การปรับลดคาดการณการเติบโตของ GDP การสงออกที่ชะลอตัวลง และปจจัยภายนอก เชน ความผัน
ผวนของตลาดหุนจีน รวมทั้งการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯคร้ังแรกในรอบ 9 ป ทําใหเงินทุนไหลออก
จากสินทรัพยเส่ียงทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม 

 ดานสัดสวนการลงทุนของผูลงทุนแตละประเภท พบวาผูลงทุนสวนบุคคลในประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญในการ
ซื้อขาย แมในป 2558 สัดสวนการซ้ือขายของผูลงทุนบุคคลในประเทศปรับตวัลดลงเล็กนอยมาอยูที ่59.21% จาก 62.32% 

ในปกอน ขณะที่สัดสวนการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 22.20% เพิ่มขึ้นจาก 20.25% ในป 2557 
สําหรับไตรมาส 4/2558 สัดสวนการซ้ือขายของผูลงทุนบุคคลในประเทศอยูที่ 57.65% ลดลงเล็กนอยจาก 58.13% ในไตร
มาสกอน ขณะที่สัดสวนการซ้ือขายของผูลงทุนตางประเทศอยูที่ 23.33% เพิ่มขึ้นจาก 22.86% ในไตรมาส 3/2558 

ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ในป 2558 ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนามีปริมาณสัญญาซ้ือขายเฉล่ียตอวัน 199,749 สัญญา เพิ่มขึ้น 35.86% 

จากป 2557 เน่ืองจากการซ้ือขายที่เพิ่มขึ้นของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เปนหลัก สําหรับไตร
มาส 4/2558 TFEX มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 198,345 สัญญา ลดลง 7.31% จากชวงเดียวกันของปกอน 



92  |  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

2. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations) 

รายได 

ในป 2558  รายไดของบริษัทฯ  ประกอบดวย  รายไดจากคานายหนา  รายไดคาธรรมเนียมและบริการ  กําไร
จากเงินลงทุน  ดอกเบ้ียและเงินปนผล  ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และรายไดอื่น ซึ่งรายไดหลักของบริษัทฯ 
มาจากรายไดคานายหนาคิดเปนสัดสวน 84.25% ของรายไดรวม 

สําหรับป 2558  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,679 ลานบาท ลดลงจาก ป 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,841 
ลานบาท เนื่องมาจากรายไดคานายหนาลดลง 58 ลานบาท จาก 1,473 ลานบาท ในป 2557 เปน 1,415 ลานบาทในป 
2558 ซึ่งลดลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยโดยรวมของตลาดหลักทรัพยฯ และรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ
ลดลง 78 ลานบาท จาก 141 ลานบาทในป 2557 เปน 63 ลานบาทในป 2558 เนื่องจากธุรกิจดานวาณิชธนกิจลดลงตาม
สภาวะของเศรษฐกิจ 

โครงสรางรายไดรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมป 2557-2558 

รายการ 
ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได     

คานายหนา  1,472.66 80.00 1,414.62 84.25 

คาธรรมเนียมและบริการ 140.93 7.65 62.65 3.73 

กําไรจากเงินลงทุน 100.16 5.44 95.57 5.69 

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ (0.03) (0.00) 5.11 0.30 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการ
รวมคาตามวธิีสวนไดเสีย 

(13.08) (0.71) (29.32) (1.75) 

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 74.34 4.04 64.92 3.87 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 56.08 3.05 57.87 3.45 

กําไรจากการขายบริษทัยอย - - - - 

รายไดอื่น 9.80 0.53 7.61 0.45 

รวมรายได 1,840.86 100.00 1,679.03 100.00 

รายไดคานายหนา 

โครงสรางรายไดคานายหนาของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมป 2557-2558 

คานายหนา 
ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพย 1,388.47 94.28 1,333.62 94.27 
คานายหนาจากการซ้ือขายตราสารอนุพันธ 79.92 5.43 72.82 5.15 
คานายหนาอ่ืน 4.27 0.29 8.18 0.58 
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คานายหนา 
ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รวม 1,472.66 100.00 1,414.62 100.00 

ในป 2558 บริษัทฯ มีรายไดคานายหนา 1,415 ลานบาท ลดลง 58 ลานบาท จากป 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดคา
นายหนา 1,473 ลานบาท โดยแยกเปนรายไดคานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยจํานวน 1,334 ลานบาท ลดลง 55 
ลานบาท จากป 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 1,388 ลานบาท สาเหตุมาจากการลดลง
ของมูลคาการซ้ือขายเฉลี่ยตอวันจาก 45,466 ลานบาท เปน 44,302 ลานบาท สําหรับรายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธจํานวน 73 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาทจากป 2557 ซึ่งมีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ 
80 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ ในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาลดลงจาก 3.17% ในป 2557 
เปน 2.20% ในป 2558 สําหรับรายไดคานายหนาอื่นจํานวน 8 ลานบาท ลดลง 4 ลานบาทจากชวงเดียวกันของป 2557 
ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดคานายหนาอ่ืน 4 ลานบาท 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมป 2557-2558 

คาธรรมเนียมและบริการ 
ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 118.64 84.18 42.77 68.26 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 7.14 5.07 12.41 19.81 
การยืม / ใหยมืหลักทรัพย 1.86 1.32 0.87 1.40 
การวิเคราะหหลักทรัพย 11.00 7.81 6.00 9.58 
อื่นๆ 2.29 1.62 0.60 0.95 

รวม 140.93 100.00 62.65 100.00 

ในป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการจดัจําหนายหลักทรัพยจาํนวน 55 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 56.13 จากป 2557 แบงเปนรายไดจากคาที่ปรึกษาทางการเงินและคาธรรมเนียมการจัดจําหนาย
หลักทรัพยจํานวน 12 ลานบาท และ 43 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนผานตราสารทุนของ
บริษัทจดทะเบียนลดลงจากป 2557 โดยในป 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเขาใหมเพียง 33 บริษัท แยกเปน SET 20 บริษัท 

และ mai 13 บริษัท ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเขาใหม 37 บริษัท โดยบริษัทฯ ไดรวมในการรับประกัน
และจัดจําหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 20 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
รายไดจากการยืม / ใหยืมหลักทรัพยจํานวน 0.9 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจาก 1.9 ลานบาทในป 2557 

รายไดอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนยีมและบริการ 

บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมบริการ ไดแก กําไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุน กําไร(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ ดอกเบ้ียและเงินปนผล ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และ
รายไดอื่นๆ 
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ในป 2558 บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมและบริการจํานวน
202 ลานบาท ลดลงจากป 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียม
และบริการจํานวน 227 ลานบาท หรือลดลงจํานวน 25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.01 โดยมีสาเหตุหลักของการลดลงจาก
ดอกเบี้ยและเงินปนผลที่ลดลงประมาณ 10 ลานบาท จากป 2557 

คาใชจาย 

โครงสรางคาใชจายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมป 2557-2558 

รายการ 
ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจาย     

ตนทุนทางการเงิน  34.99 2.27 30.79 1.83 

คาธรรมเนียมและบริการจาย 131.96 8.57 136.63 8.14 

คาใชจายในการดําเนินงาน     

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาตอบแทน
กรรมการ 

968.26 62.89 952.16 56.71 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 257.10 16.70 238.93 14.23 

คาใชจายอื่น 147.76 9.60 136.41 8.12 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 1,373.12 89.19 1,327.50 89.02 
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.78) (0.05) (0.24) (0.01) 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 0.36 0.02 - - 

รวม 1,539.65 100.00 1,494.68 100.00 

ในป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมจํานวน 1,495 ลานบาท ลดลง 45 ลานบาท จากป 2557 โดยมีสัดสวน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาตอบแทนกรรมการ คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ และคาธรรมเนียมและ
คาบริการจาย คิดเปนรอยละ 56.71 รอยละ 14.23 และรอยละ 8.12 ของคาใชจายรวม ตามลําดับ คาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงานและคาตอบแทนกรรมการมีจํานวน 952 ลานบาท ลดลง 16 ลานบาท จากป 2557 เน่ืองจากการจายผลตอบแทน
ใหแกพนักงานและกรรมการเปนไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ปรับตัวลดลง สวนคาธรรมเนียมและ
คาบริการจายจํานวน 137 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท จากป 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคาใชจายอื่น จํานวน 136 ลาน
บาท ลดลง 11 ลานบาท จากป 2557 

กําไรสุทธิ 

สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิจํานวน 138 ลานบาท ลดลงจาก 92 ลานบาทในป 
2557 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายไดรวมจาก 1,841 ลานบาทในป 2557 เปน 1,679 ลานบาทในป 2558 คิดเปน
อัตราลดลง 9% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดคานายหนา คาธรรมเนียมและบริการ กําไรจากเงินลงทุน และ
ดอกเบ้ียและเงินปนผล ในขณะที่บริษัทฯ มีคาใชจายรวมลดลงจาก 1,540 ลานบาทในป 2557 เปน 1,495 ลานบาทในป 
2558 ลดลง 3%โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
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อุปกรณ ซึ่งอัตราการลดลงของคาใชจายรวมนอยกวาอัตราการลดลงของรายไดรวม จึงสงผลใหอัตรากําไรจากป 2558 
ลดลงจากป 2557 อยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากคาใชจายคงที่อยางคาใชจายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ เปนคาใชจายที่ทาง
บริษัทฯ ตองปรับขึ้นตามผูใหเชา แมวาสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะถดถอยก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ไดพยายามควบคุมการปรับ
ขึ้นของตนทุนดังกลาว โดยการลดพื้นที่การเชาลงในพื้นที่สํานักงานใหญ 

สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity: ROE) ในป 2556 2557 และ 2558 อยูที่ 22.23% 

11.04% และ 6.09% ตามลําดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาอยางละเอียดพบวา สาเหตุที่ ROE ของบริษัทฯ ในป 2558 ลดลง
เกือบ 2 เทาจากป 2557 มีปจจัยหลักท่ีสําคัญเน่ืองมาจากอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ ลดลงจาก 

12.48% ในป 2557 เปน 8.20% ในป 2558 นอกจากนี้ ตัวแปรที่มีผลตอ ROE ที่ควรจะพิจารณาในลําดับถัดไปคือ อัตรา
การหมุนของสินทรัพย (Assets Turnover) ของบริษัทฯ ที่ลดลงจาก 0.45 เทาในป 2557 เปน 0.41 เทาในป 2558 แต
อยางไรก็ดี สําหรับตัวแปรสุดทาย คือ Financial Leverage นั้น ลดลงจาก 1.88 เทาในป 2557 มาเปน 1.71 เทาในป 
2558 เนื่องจากการลดลงของเจาหนี้ธุรกิจสํานักหักบัญชี 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน 
สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ  ณ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 4,010 ลานบาท ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ สวนใหญเปน
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา-สุทธิ ซึ่งเปล่ียนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ใน
สามวันทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี โดยรายการดังกลาวถือเปนประมาณ 50% ของสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 

2558 สวนรายการสินทรัพยที่สําคัญอีก 1 รายการคือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด โดยมีมูลคาประมาณ 13% ของ
สินทรัพยรวม ณ วันเดียวกัน 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา-สุทธิ เทากับ 2,034 ลานบาท 

ลดลงจาก ณ ส้ินป 2557 ที่มียอดอยูที่ 2,469 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้ ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา-สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 

 ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดจํานวน 765 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 38% ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา-สุทธิ ซึ่งลดลงจากส้ินป 2557 26% เนื่องจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 3 วันทําการ
สุดทายของป 2558 นอยกวามูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 3 วันทําการสุดทายของป 2557 

 เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยจํานวน 1,237 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 61% ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส้ินป 2557 25% 

 ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท จาก
ยอดคงเหลือ 0.3 ลานบาท ณ ส้ินป 2557 

 ลูกหน้ีทรัพยสินวางประกันและลูกหน้ีอื่น ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 71 ลานบาท ลดลงเพียงเล็กนอยจาก
ยอดคงเหลือ ณ ส้ินป 2557 

 ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 3.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2557 ซึ่งมี
จํานวน 2.5 ลานบาท  
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ณ ส้ินป 2558 บริษัทฯ ไดจําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ีดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย เปนมูลหนี้จัดชั้นปกติ จํานวน 2,030 

ลานบาท มูลหนี้จดัชั้นสงสัยจํานวน 70 ลานบาท ซึ่งไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มมูลคาแลว และมีมูลหนี้จัดชั้น
ต่ํากวามาตรฐานจํานวน 1 ลานบาท ซึ่งนับวาเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา รวมดอกเบี้ยคางรับ ณ ส้ินป 2558 โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกคาใหชําระ
คาหลักทรัพยใหตรงเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหน้ีดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพยอยางเครงครัด เพื่อควบคุมไมใหเกิดหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 

เงนิลงทุน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพยมูลคาสุทธิ 446 ลานบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย
สวนใหญเปนเงินลงทุน เพื่อคา ซึ่ง ณ วันดังกลาว มีมูลคาสุทธิรวมกันเทากับ 443 ลานบาท คิดเปน 99% ของเงินลงทุน
สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 7.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 96.25% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระแลว SBI 

Royal Securities Plc. (บริษัทรวม) จํานวน 105.46 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 20.01% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและ
ชําระแลว และบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด (กิจการที่ควบคุมรวมกัน) จํานวน 325.00 ลานบาท คิดเปน
สัดสวน 45.00% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระแลว 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหน้ีสํานักหักบัญชี จํานวน 503 ลานบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
มีจํานวน 61 ลานบาท 

อุปกรณ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอุปกรณ-สุทธิจํานวน 71 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก ณ ส้ินป 2557 ซึ่งมีจํานวน 109 

ลานบาท โดยการลงทุนในอุปกรณสวนใหญของบริษัทฯ เปนการลงทุนในเครื่องตกแตงและอุปกรณ 

สินทรัพยอื่น ๆ 

บริษัทฯ มีสินทรัพยประเภทอื่นๆ อันไดแก สินทรัพยที่ไมมีตัวตน-สุทธิ สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและ
สินทรัพยอื่น-สุทธิ ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 176 ลานบาท ขณะที่ยอด ณ ส้ินป 2557 

เทากับ 187 ลานบาท 

4. สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ 
สภาพคลอง 

ในป  2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานทั้งส้ิน 474 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมา
จากสินทรัพยดําเนินงานอยางเงินลงทุนเพื่อคา เพิ่มขึ้นจํานวน 431 ลานบาท โดยบริษัทฯ นําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุน
เปนจํานวนถึง 400 ลานบาท เพื่อเปนการหารายไดอ่ืนๆเพิ่มเติมใหกับบริษัทฯ มากขึ้น 



|  97 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

ในป 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 43 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในป  2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 95 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดทํา
การจายชําระหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน และจายเงินปนผล 

ทั้งนี ้ในการพิจารณาสภาพคลองของบริษัทฯ  มีประเด็นที่จะตองพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดวย โดยในชวง 2 ปที่ผานมา 
(ป 2557-2558) บริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิสูงกวารอยละ 7 ซึ่งเปนอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ
การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทฯ มีสภาพคลองที่เพียงพอใน
การดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มี NCR ในป 2557 รอยละ 94.24 และในป 2558 รอยละ 112.01 ทั้งนี ้อัตราสวนเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิจะเปล่ียนแปลงตามปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย การรับประกันการจัดจําหนาย
หลักทรัพย เปนตน 

แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีแหลงที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน 1,664 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 2,346 

ลานบาท โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2556-2558 เทากับ 1.05 เทา 0.88 เทา และ 0.71 

เทา ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินสวนใหญของบริษัทฯ เปนเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งเปล่ียนแปลงตาม
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในสามวันทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุนโดยไมนับรวมเจาหนี้ธรุกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ 31 

ธันวาคม 2555-2558 เทากับ 0.25 เทา 0.36 เทา และ 0.20 เทา ตามลําดับ 

โครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีแหลงที่มาของ
เงินทุนจากหนี้สิน 1,664 ลานบาท และสวนของเจาของ 2,346 ลานบาท อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ อยูที่ระดับ 

0.71 เทา ในสวนของบริษัทฯ มีหนี้สินจํานวน 1,660 ลานบาท และสวนของเจาของ 2,379 ลานบาท มีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนผูถือหุนอยูที่ระดับ 0.70 เทา โดยหนี้สินสวนใหญจะเปนเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา ทั้งนี้
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจะเปล่ียนแปลงตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนปกติของธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งเปล่ียนแปลง
ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ในสามวันทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี 

5. ปจจัยหรือเหตุการณที่จะมีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต  
ผลการดําเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนัก

ลงทุน ความไมแนนอนทางการเมือง สถานการณความไมสงบและสถานการณตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้ง
การเปดเสรีคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งใน
และนอกประเทศ ทําใหอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการลงทุนและกําหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฎิบัติ 
ความเส่ียงในดานการชําระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดําเนินการใหมีมาตรการ
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ควบคุมและบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหมีประสิทธิภาพ และนําเสนอธุรกิจใหมๆ เพื่อเปน
ทางเลือกในการเพิ่มแหลงรายไดใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 ในรอบปบัญชี 2558 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี 
(Audit Fee) ใหแกผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ คือ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนจํานวนเงินดังนี้ 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)   จํานวน  1,250,000  บาท 
บริษัทหลักทรัพยทีป่รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน    350,000   บาท 

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

 - ไมม ี- 
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รายงานระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
ในชวงป 2558 บริษัทฯ มีการทาํรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังรายละเอียดตอไปนี ้

บุคคลท่ีอาจม ี

ความขัดแยง ลักษณะความสมัพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคา
รายการ 

 ป 2558 

1. กรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 

- กรรมการบริษัท 

1. นายชชัวาลย เจียรวนนท 
2. นายวราห  สุจรติกุล 

3. นายชวงชัย  นะวงศ 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 

6. นายสม พิศาลโสภณ 

7. พล.ต.ท. วิสน ุปราสาททองโอสถ 

8. นายไพบูลย  ศิริภาณุเสถียร 
9. นายกิตติศักด์ิ  เบญจฤทธิ ์
 

- ผูบริหาร 
1. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา 
2. นายฉัตรชยั  ชุมศิร ิ
3. นายชัยพร  ธรรมพีร 
4. นายโพธร  เชื่อมวราศาสตร 
5. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล 

6. นางวิไล  พงศปรชีา 
7. นางสาวกนกนภัส สิทธวิราภรณ 
8. นายสุพัตร อภิรติมยั 

9. นายปณณทัต สมิทธศิักดา 
10. นางนุสรา รุนเจริญ 

11. นางวิมล หลอวิจติร 
12. นายริชารด เอ็ดมอนต มารคาเรียน 

• ป 2558 กรรมการลําดับที่ 1, 3, 

4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับ
บริษัทฯ และกรรมการจํานวน 2 
ทาน (ลําดับที่ 3, 7) ไดซื้อขาย
ผานบริษัทโดยมีมูลคาการซื้อขาย
รวม  87.80 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 

• ป 2558 ผูบริหารลําดับที่ 1, 2, 3, 

4, 5, 6 และ 10 มีบัญชีซื้อขาย
ห ลักท รัพย กั บบ ริ ษั ท ฯ  และ
ผูบริหารจํานวน 1 ทาน (ลําดับที่ 
3)  ไดซื้ อขายหลักทรัพยผ าน
บริษัทฯ โดยมีมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวม 0.93 ลานบาท 

 

 

(ทั้งนี้อัตราคานายหนาที่บริษทัฯ 
คิดจากกรรมการและผูบริหารทกุ
คนเปนไปตามอตัราคานายหนา
ขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย) 

 

2. ผูถือหุนใหญ 10 
อันดับแรกของ 

    บริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

- ผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรก 

1. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

3. นางสาวชยุดา  เจยีรวนนท 
4. นายชวัล  เจยีรวนนท 
5. นายธวัชชัย  สืบวงศล ี

คานายหนารับ 

• ป 2558 ผูถือหุนลําดับที่ 1, 2, 3, 
4, 6, 7 และ 9 มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยกับบริษัท 

 

 

 

 

 

(หนวย: ลานบาท) 
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บุคคลท่ีอาจม ี

ความขัดแยง ลักษณะความสมัพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคา
รายการ 

 ป 2558 

6. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 
7. นางสุพร  วัธนเวคิน 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

9. นายอรัญ  สันทัดคุณ 

10. นายจําเริญ  รุงวฒันาเศรษฐ 

 

(ทั้งนี้อัตราคานายหนาท่ีบริษัทฯ 
คิดจากกรรมการและผูบริหารทุก
คนเปนไปตามอัตราคานายหนาข้ัน
ต่ําของตลาดหลักทรัพย) 

3. บริษัท ทรู วชิั่นส กรุป 
จํากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 
และผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  เปน
กรรมการ ของ บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป  
จํากัด 

คาบริการ 
• บริษัทฯ ใชบริการบอกรับเปน
สมาชิกส่ือสัญญานดาวเทยีมกบั
บริษัททรู วิชั่นส กรุป จํากัด 

0.71 

 

 

 

 

  คาใชจายคางจาย - 

4. ผูบริหารของบริษัทฯ  เงินใหกูยืม 

• บริษัทฯ ไดจัดใหมีเงินกูยืมแก
ผูบริหารและพนักงาน 

0.11 

 

  ดอกเบี้ยรับ 

• บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
แกพนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่คิด
จ ากอั ต ร าดอก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า ก
ประเภทฝากประจํา  12 เดือน
เฉล่ียบวกรอยละ 2.00 ตอป 

• ป 2558 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ  
3.50 ตอป 

0.01 

5. บริษัทหลักทรัพยที่
ปรึกษาการลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอร
เนชั่นแนลจํากัด 

เปนบริษัทยอยของบรษิัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 

ลูกหน้ีอื่น  
• เปนลูกหน้ีอื่นๆระหวางกัน 

 

 

3.02 

 

 

  ร า ย ได ค า บ ริ ก า รด า น ง า น
สนับสนุน 

3.60 

 

  คาใชจายอื่น  
• จากสัญญาระหวางกัน 

43.20 

6. บริษัทหลักทรัพย  
เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน จํากัด 

เปนกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหน้ีอื่น   
• เปนลูกหน้ีอื่นๆระหวางกัน 

2.62 

 

  รายไดอื่น 2.62 
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บุคคลท่ีอาจม ี

ความขัดแยง ลักษณะความสมัพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคา
รายการ 

 ป 2558 

7. ธนาคาร ไอซีบซีี 
(ไทย) จํากัด (มหาชน) 

เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 

เงินฝาก  
• บริษัทฯ มีเงินฝากทีธ่นาคาร
ประเภทกระแสรายวันและตั๋ว
สัญญาใชเงิน 

353.00 

 

 

  เงินวางประกันเพื่อการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

0.60 

 

  ดอกเบี้ยคางรับ  
• จากตัว๋สัญญาใชเงิน 

0.80 

  ดอกเบี้ยรับ  
• จากตัว๋สัญญาใชเงิน 

5.69 

  ดอกเบี้ยจาย  
• ธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ีย  
  MLR = 6.5 ตอป 

- 

  คาเชาและบริการจาย  
คาเชาสํานักงานสาขา โดยเปน
อัตราที่ตกลงรวมกันและอางอิง
ราคาตลาด 

1.37 

  คาใชจายคางจาย 0.04 

8. บริษัทหลักทรัพย 
 ฟนันซา จํากัด 

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหน้ีอื่น   
• เปนลูกหน้ีอื่นๆระหวางกัน 

2.00 

  รายไดอื่น 3.00 
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พฤษภาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหตุการณสําคัญในป 2558 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าย เ งิ นปนผลจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ 
ป  2557 ในอัตราหุนละ 
0.17 บาท 

 เ พิ่ ม ทุ นชํ า ร ะ แ ล ว จ า ก  
880 ,088 ,051 .20  บาท 
เปน 930 ,244 ,840 บาท 
โดยออกหุนสามัญจํานวน 
31,347,993 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 1.60 บาท 
รวม 50,156,788.80 บาท   

 เปล่ียนแปลงโครงสรางการ
ถือหุ นของผู ถื อหุ นราย
ใหญ ขอ งบริษั ทฯ  จาก
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา 
จํากัด เปน บริษัท ฟนันซา 
จํากัด (มหาชน) 
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ปจจัยความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพยฯ 

รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะเศรษฐกิจ 
สภาวะของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงความเชื่อมั่ นของนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย จึงขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สถานการณทางการเมือง 
ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวน จะสงผลกระทบตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
และรายไดคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพยซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทฯ รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมในป 2558 ป 2557 และป 2556 จํานวน 1,333.62 ลานบาท จํานวน 1,388.47 ลานบาท และ
จํานวน 1,752.94 ลานบาท ตามลําดับ ในสวนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2558 ป 
2557 และป 2556 จํานวน 1,333.62 ลานบาท จํานวน 1,388.47 ลานบาท และจํานวน 1,631.17 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึ่งรายไดจากคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยการเพิ่มรายได
ในธุรกิจดานอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งไดแก ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจนายหนาซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจการยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืนหนวยลงทุน และธุรกิจการซื้อขายหุนใน
ตางประเทศ อีกท้ังบริษัทฯ จะนําเสนอธุรกิจใหมๆ เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนใหแกลูกคาและเพิ่มแหลงรายไดของ
บริษัทฯ ใหมีความหลากหลายในอนาคต 

2. ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 
ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันภายในอุตสาหกรรมคอนขางสูง เนื่องจากมีลักษณะการใหบริการที่

ใกลเคียงกัน มีจํานวนผูใหบริการที่เปดดําเนินงานในปจจุบันถึง 37 ราย อีกท้ังตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2555 เปนตนไป การคิดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยเปนแบบเสรี ทําใหการแขงขันดานราคาเพิ่มสูงขึ้น 
หากบริษัทฯ ไมรักษาคุณภาพการใหบริการที่ดีไว อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียสวนแบงการตลาดได 

เพื่อรองรับผลกระทบจากการแขงขัน บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมดวยการสรางความแข็งแกรงของธุรกิจ ปรับ
แผนใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ รองรับการคิดคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยแบบเสรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
เนนการใหบริการที่มีคุณภาพ และสรางสรรคในดานตางๆ โดยการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในดาน 

การใหบริการและการใหคําแนะนําลูกคาอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจ
เพื่อเปนทางเลือกอํานวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความตองการของลูกคา และเพ่ือเพิ่มชองทางในการหา
รายไดของบริษัทฯ 

3. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคารายใหญหรือนอยราย 
ในป 2558 ป 2557 และป 2556  มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคารายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ 

เทากับ 391,033 ลานบาท 280,476 ลานบาท และ 321,262 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.00 รอยละ 26.31 
และ รอยละ 25.36 ของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกคากลุม
ดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ได 
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บริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาวที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเส่ียงโดยพยายาม
ขยายฐานลูกคารายยอย และลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศใหมีจํานวนมากขึ้น  โดยมีจํานวนลูกคารายยอยที่เปด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย ณ ส้ินป 2558 จํานวน 57 ,136 บัญชี ส้ินป 2557 จํานวน 52 ,778 บัญชี และ ณ ส้ินป 2556 
จํานวน 50,147 บัญชี นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกคาสถาบันใหมทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง 

4. ความเสี่ยงจากการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนายหลักทรัพย 
แมวาการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ และเปนปจจัยหนึ่ง

ในการรักษาและขยายฐานลูกคาของบริษัทฯ แตบริษัทฯ มีความเส่ียงหากบริษัทฯ ในฐานะผูรับประกันการจําหนายไม
สามารถจําหนายหลักทรัพยไดหมดตามทีร่ับประกันไว บริษัทฯ จะตองรับหลักทรัพยที่เหลือจากการจําหนายเขาไวในบญัชี
การลงทุนของบริษัทฯ อันอาจทําใหบริษัทฯ ตองรับรูผลขาดทุน หากราคาของหลักทรัพยดังกลาวภายหลังที่เขาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลวลดลงต่ํากวาราคาท่ีรับประกันการจําหนาย นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ 
อีกดวย ความเส่ียงที่เกิดขึ้นน้ีอาจเปนผลมาจากปจจัยตางๆ เชน การกําหนดราคาขายหลักทรัพยที่ไมเหมาะสมกับ 

ความตองการของนักลงทุน และความไมแนนอนในตลาดเงินและตลาดทุน เปนตน 

เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพยที่จะจําหนาย 
ตรวจสอบขอมูลและความนาสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยอยางรอบคอบ พิจารณาถึงความตองการของลูกคาใน
หลักทรัพยที่จะจําหนาย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพยฯ โดยกอนการรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเปนผูประเมินความเส่ียงในการอนุมัติการรับประกันการจําหนาย ทําใหการ
ดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทฯ ไมเคยประสบกับปญหาอันสืบเนื่องมาจากความเส่ียงจากการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่
สูงเกินกวาเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดที่รอยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปรอยละ 112.01 

5. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินของลกูคาและหน้ีสูญ 
บริษัทฯ ไดลดความเส่ียงจากการผิดนัดชําระราคา โดยไดพิจารณาคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงิน

ที่มั่นคง พรอมกันนี้ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวงเงินซ้ือขายหลักทรัพยใหเปนตามเกณฑของสมาคมบริษัท
หลักทรัพยไทย อีกท้ังยังมีการดําเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใหเหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกคา 
กรณีลูกคามีการผิดนัดชําระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยสวนใหญแลว
ลูกคาจะมีหลักทรัพยในบัญชี ทําใหบริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพยเพื่อการชําระหนี้ของลูกคาไดทันที ประกอบกับ
การที่ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหลูกคารายยอยทุกรายตองวางหลักประกันสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงิน
สดไมต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีบริการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยแกลูกคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑใน
การพิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอยางเครงครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกําหนดรายชื่อหลักทรัพย 
และอัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพยอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังบริษัทฯ มีการ
ควบคุมใหลูกคาวางหลักประกันไวในบัญชีมารจิ้นและหากทรัพยสินของลูกคามีมูลคาลดลงต่ํากวาอัตรามารจิ้นรักษาสภาพ 
บรษิัทฯ จะดําเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แลวแตกรณี 
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ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับรวมเทากับ 2,101 ลานบาท 
โดยมีมูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานจํานวน 1 ลานบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจํานวน 70 ลานบาท ซึ่ งเปนสัดสวนรอยละ 
0.05 และรอยละ 3.33 ของยอดลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับรวม ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดตั้งสํารองมูลหนี้
จัดช้ันสงสัยไวแลวเต็มจํานวน ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการติดตามใหชําระหนี้ และดําเนินคดีกับลูกหน้ีรายท่ีถูกจัดชั้น
สงสัยดังกลาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหน้ีสูญตอเมื่อคดีดังกลาวถึงที่สุดแลวและลูกหน้ีไมสามารถชําระหนี้ดังกลาวได 

6. ความเส่ียงทางดานบุคลากร 
บุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยซึ่งเปนธุรกิจการใหบริการ โดยเฉพาะบุคลากรดานที่

ปรึกษาการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะหหลักทรัพย ซึ่งถือวาเปนวิชาชีพที่ใชความรูความชํานาญเฉพาะดานและเปนที่
ตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก ทั้งนี้การโยกยายบุคลากรดังกลาว อาจสงผลตอความตอเนื่องของการดําเนินงาน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได 

เพื่อเปนการลดความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเน่ืองมาจากการโยกยายบุคลากร บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงานในทกุระดับและสายงานเพื่อใหสามารถทํางานทดแทน
กันไดในกรณีที่มีการโยกยายบุคลากร นอกจากนี้ การท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพยไดกําหนดมาตรการ เพื่อควบคุมอัตรา
ผลตอบแทนขั้นสูงสําหรับที่ปรึกษาการลงทุน ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยลดความรุนแรงของปญหาการโยกยายที่ปรึกษา
การลงทุน ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานดวยการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาวะตลาดในรูปแบบตางๆ เชน เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เปนตน รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจากคณะ
ผูบริหารของบริษัทฯ ที่ใหความใสใจในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน ทั้งยังมีนโยบายมุงเนนการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร สนับสนุนการทํางานรวมกันเปน
ทีมงานท่ีดี พรอมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและเกิด
ความกาวหนาในอาชีพอยางมั่นคง 

7. ความเส่ียงจากการขัดของของระบบคอมพิวเตอร 
ระบบคอมพิวเตอรเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดของหรือความผิดพลาดของ

ระบบดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ  ปจจุบันบริษัทฯ ไดใชระบบ
ซอฟตแวร Intelligent Integrated  Brokerage Application (IIBS) สําหรับธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งเปนระบบ
คอมพิวเตอรหลักท่ีใชในธุรกิจหลักทรัพย โดยระบบ IIBS ประกอบดวยสวนสําคัญไดแก สวนระบบ Front Office 

Integrated System (IFIS) ซึ่งเปนระบบซื้อขายหลักทรัพยแบบเรียลไทม (Real Time) และระบบ การยืมและใหยืม
หลักทรัพย (SBL) ที่เชื่อมตอกับระบบ  Front และ Back office  สวนระบบที่ทางบริษัทฯ มีใหบริการแกลูกคา คือระบบ 
iTrade ที่ทําใหลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยไดโดยการเชื่อมตอผานระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงระบบที่ลูกคาซื้อ
ขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Trading) ไดดวย และอีกสวนเปนระบบ Securities Back-Office Automation 

System (SBA) ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยระหวางลูกคาและศูนยรับฝากหลักทรัพย รวมทั้ง
ประมวลผลและจัดการระบบขอมูลตางๆ เชน วงเงินเครดิตของลูกคา รายงานอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เปน
ตน และยังมีระบบ Oracle Finance ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการดานบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงาน
ดานหลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังมีระบบงานดานอนุพันธ โดยใชระบบ Front Office Integrated Derivatives System 
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(IFISD) และ SBAd ซึ่งเปนระบบการซื้อขาย Derivatives แบบเรียลไทม และระบบการประมวลผลจัดการขอมูลทางดาน 
Back Office  

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอยาง
ตอเนื่อง โดยไดเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับขอมูลไดมากขึ้น อีกท้ังยังเพิ่มระบบ
การสํารองในทุกดานไมวาจะเปนการสํารองขอมูล ระบบไฟฟา ระบบเครือขายใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดวย โดย
นอกจากระบบสํารองขอมูลที่สํานักงานใหญแลว บริษัทฯ ไดจัดต้ังศูนยสํารองขอมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8 อาคาร
บางกอกแลนด ถนนปอปปูลา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งจะสามารถใชงานแทนระบบคอมพิวเตอรดาน
หลักทรัพยไดทันทีในกรณีที่ระบบที่สํานักงานใหญขัดของ  ทั้งนี้ หากพิจารณาในแงอัตรา Utilization rate ระบบ
คอมพิวเตอรของบริษัทฯ มีการใชงานอยูในระดับเพียงรอยละ 50 ในปจจุบัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและรองรับขอมูลได
อีกเปนจํานวนมาก และระบบงานดาน Derivatives บริษัทฯไดจัดใหมีเครื่องสํารองโดยใชระบบ Click Trade ของ TFEX 

และ Set Trade เปนระบบสํารอง ซึ่งสามารถใชงานไดหากระบบ Derivatives หลักมีปญหา   สําหรับนโยบายการควบคุม
ปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. 
โดยเครงครัด 

ในสวนของสาขาตางจังหวัด บริษัทฯ ไดติดต้ังระบบคอมพิวเตอรสําหรับสาขาและเชาวงจร MPLS เปนสายสง
ขอมูลหลักในการติดตอกับสํานักงานใหญ ทําใหการสงขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยจากสาขามายังสํานักงานใหญรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น พรอมกับเชาวงจรสํารองเพื่อติดตอกับสํานักงานใหญโดยตรงหากระบบคอมพิวเตอรสาขาเกิดขัดของ ทําใหความ
เส่ียงในเร่ืองการสงขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับสาขาลดลง อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีการจัดต้ังระบบไฟฟาสํารองในกรณีที่
เกิดเหตุไฟฟาขัดของ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอรเปนประจําทุกเดือนในเรื่องการทํางานของระบบโดยรวม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องไฟฟาขัดของ อีกท้ังยังมีพนักงานจากบริษัทเจาของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต
บรษิัทฯ เปดดําเนินงานมา บริษัทฯ ยังไมมีเหตุขัดของเรื่องระบบดังกลาว 

ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง รวมท้ังการเลือกใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ทําใหความเส่ียงที่เกิดจากความขัดของของระบบ
คอมพิวเตอรจึงไมเกิดขึ้น 

8. ความเสี่ยงจากการท่ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา เปนธุรกิจที่อยู

ภายใตกฎหมายและขอกําหนดท่ีเขมงวด รวมถึงขอผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 

เนื่องจากธุรกิจทางดานหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลและควบคุม
โดยกฎหมายที่เกี่ยวของของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ เชน สํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย
ไทย เปนตน  ดังนั้น  บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบทั้งในดานการปฏิบัติงานตนทุนในการดําเนินการที่เพิ่มขึ้น และ
ความรูความเขาใจของฝายงานที่เกี่ยวของ เปนตน จากการกําหนด และ/หรือ การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑนโยบาย  
รวมทั้งมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ของภาครัฐหรือหนวยงานที่กํากับดูแล  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเส่ียงจากขอผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ เชน ความผิดพลาดในการปฏิบัติ
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หนาที่ของฝายงานตางๆ ของบริษัทฯ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผูแนะนําการลงทุน
และนักวิคราะหหลักทรัพย เปนตน ซึ่งขอผิดพลาดดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเส่ียงที่
บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดําเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนด และ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแตกําชับตักเตือนจนถึงถูกส่ังพักการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายใหมีฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทําหนาที่ใน 

การกํากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
ตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัด และเม่ือมีการแกไขขอกําหนด และ/หรือกฎเกณฑตางๆ บริษัทฯ จะจัดให
มีการแจงประกาศ กฎเกณฑใหพนักงานที่เกี่ยวของทุกคนไดรับทราบอยางทั่วถึงกัน เพื่อใหรับทราบและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่เปนปจจุบัน 

9. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา  
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ใหประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถวนในการเปนสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา  (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) (Thailand Clearing House 

“TCH”) โดยบริษัทฯไดเริ่มใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551 เปนตนมา 
ปจจุบันมีจํานวนบริษัทสมาชิกรวมทั้งส้ิน 42 ราย 

จากภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในป 2558 บริษัทฯมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ืน 2,140,526 
สัญญา หรือคิดเปนรอยละ 2.20 ของสวนแบงตลาด ป 2557 บริษัทฯมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ืน 2,284,953 สัญญา 
หรือคิดเปนรอยละ 3.17 ของสวนแบงตลาด และป 2556 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวมท้ังส้ิน 963,491 สัญญา หรือ 
คิดเปนรอยละ 2.89 ของสวนแบงการตลาด โดยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งของบริษัทฯ เองและของท้ัง
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา สวนหน่ึงเกิดจากการปรับลักษณะสัญญาของ SET50 Index Futures ใหมีขนาดเล็กลงเปน 1 
ใน 5 ของขนาดสัญญาเดิม รวมถึงการที่นักลงทุนใช Single Stock Futures (SSF) ในการปองกันความเส่ียงและทํากําไร
จากความผันผวนของตลาด ซึ่งทําใหปริมาณการซื้อขาย SSF ของตลาด TFEX เพิ่มขึ้นอยางมากจาก 8,415,967 สัญญา
ในป 2556 มาเปน 19,624,561 สัญญาในป 2557 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 133 จึงเห็นไดวานักลงทุนไดใหความสนใจเพิ่มขึ้น
เปนอยางมาก และตั้งแตบริษัทฯเริ่มใหบริการเปนตัวแทนฯ ลูกคาของบริษัทฯ ก็ไดใหความสนใจเปดบัญชีซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา และสวนแบงตลาดของบริษัทฯ ก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแตเริ่มใหบริการ 

บริษัทฯ มีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัทฯ ใน
ป 2558 ในป 2557 และในป 2556 จํานวน 72.82 ลานบาท จํานวน 79.92 ลานบาท และจํานวน 122.46 ลานบาท 
ตามลําดับ บริษัทยอยไมมีธุรกรรมดานซื้อขายสัญญาลวงหนา  

เน่ืองจากการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจะมีความเส่ียงสูงจากความผันผวนของราคา และความซับซอนของ
ลักษณะสินคา  บริษัทฯ ไดมีการกําหนดการบริหารความเส่ียงที่เขมงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกคาที่มีความรู มี
ประสบการณการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา และพิจารณาวงเงินใหเหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกคา รวมถึงไดกําหนดการวางเงินประกัน (Margin) ใหเพียงพอกอนสงคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา
ทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปดฐานะ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
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ดําเนินการจัดอบรมเพื่อใหความรู  และสรางความเขาใจในการใหบริการในสัญญาซื้อขายลวงหนาใหกับบุคลากรของ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง 

  10. ความเสี่ยงจากมีผูถือหุนรายใหญเกนิ 25% 
บมจ. ฟนันซา เปนผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนรอยละ 29.29 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ จึง

สามารถควบคุมมติที่ประชุมในการประชุมผูถือหุนที่มีวาระสําคัญ หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัทฯ 
กําหนดใหตองไดคะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน  ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียง
จากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถวงดุลในเรื่ องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได อยางไรก็ตาม  
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน จากกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ทํา
หนาที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งใหคําแนะนําการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีความโปรงใสและถูกตอง 
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ 
 ดวยบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมัน่ใจตอผูถอืหุน  ผูลงทุน  ผูมีสวนไดเสีย  และผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งเพื่อดําเนินการใหสอดคลองและครอบคลุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ดังนั้น บริษัทฯ มีหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี ้

1. สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน การสงเสริมสิทธิผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษา
ขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  
 อน่ึง ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ หอง Silver 1 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในการดําเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผูถือหุนนั้น 
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการเขารวมการประชุม โดย
บริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึง เพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการประชุม
ไดอยางสะดวก พรอมทั้งไดใหขอมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
และขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองตัดสินใจใหกับผูถอืหุนทราบเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1.1  บริษัทฯ ใหผูถือหุนไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมและขอมูลที่เพียงพอตอการ
พิจารณาในแตละวาระกอนการประชุม 

1.2  บริษัทฯ ใหผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
ก. การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 

ข. การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ โดยไดกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนและหลักเกณฑในการจาย
คาตอบแทนใหแกกรรมการ 

ค. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี      
ง. การพิจารณาเก่ียวกับการจายเงินปนผล  
จ. การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบ

ฉันทะใหผูอื่นหรือมอบอํานาจใหกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  
1.3  บริษัทฯ ใหผูถือหุนมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมผูถือหุนอยางเทา

เทียมกัน 
1.4  บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนา

โดยการเผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และผานเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com 
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1.5  บริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 
เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมต่ํากวา 7 วันทําการ ซึ่งสอดคลอง
ตามหลักเกณฑของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

1.6  บริษัทฯ ไดนําหนังสือนัดประชุมไปไวที่ www.fnsyrus.com กอนวันประชุม 14 วัน สวนรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป ไดนําไป Post ไวที่ www.fnsyrus.com  

 จากที่กลาวขางตน บริษัทฯ ไดจดัเก็บขอมูลที่สามารถอางอิงไปแหลงขอมูลตางๆ ที่กําหนดได ดังนี้ 
รายละเอยีด อางอิงจาก www.fnsyrus.com 

1)  สิทธิตางๆ ทีใ่หแกผูถือหุน นโยบาย CG ของบรษิัทฯ 

2)  ขอมูลทีใ่หในแตละวาระการประชุม หนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

3)  สิทธิผูถือหุนทีจ่ะซักถามในท่ีประชมุ รายงานการประชมุผูถือหุน 

4)  รายชื่อกรรมการบริษทัฯ ที่เขาประชมุผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองไมได สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมได  บริษัทฯ ได
อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือ 
มอบฉันทะไปใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

 กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  บริษัทฯ เสนอใหมอบอํานาจใหกรรมการอิสระ
เขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได 

2.2 การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอย 

บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อเพ่ือเขารับการ
พิจารณาเปนกรรมการของบริษัทฯ 

2.3 มาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น ในทางมิ
ชอบ บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ดังนี้ 

 การหามผูบริหารที่เกี่ยวของกับขอมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไมเผยแพรตอ 
สาธารณชน ซื้อหรือขายหลักทรัพยตั้งแตวันที่บริษัทฯ กําหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปดเผยขอมูล
ดังกลาวตอสาธารณชน สําหรับกรรมการหามซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ไดรับ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศ
งบการเงินตอสาธารณชน 

 การหามซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ไดลวงรูหรืออาจไดรับขอมูลภายใน
เกี่ยวกับบริษัทผูออกหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย
ดังกลาว 
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ทั้งนี้ ในระหวางป 2558 ที่ผานมา กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด และไมปรากฏวามี
การซื้อขายหุนในชวงที่หามแตอยางใด 

3. บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ ตระหนักและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รวมทั้งให

ความสําคัญในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใหไดรับทราบอยางเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวม
หรือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ มีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้ 

1. ผูถือหุน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจ และประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการ
ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและเชื่อถือได ผูถือหุนมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเทาเทียมกันทุกคน 
เวนแตผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเวนการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

2. พนักงาน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอพนักงานทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานอยางเหมาะสม 

 บริษัทฯ สนับสนุนและใหความสําคัญ เพื่อใหพนักงานทุกรายไดเขารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่ม
ความรูความเขาใจ และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น   

 บริษัทฯ เนนการทํางานรวมกันเปนทีม และสรางเจตคติที่ดีตอองคกร หรือสถาบันที่อยูรวมกัน 

3.  ลูกคา 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญในการใหบริการตอลูกคาทุกรายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน   
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึงและอยางเพียงพอ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลของลูกคาทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะนําขอมูล
ความลับของลูกคาไปเปดเผยใหลูกคารายอื่นหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของไดรับทราบแตอยางใด รวมทั้งจัดให
มีระบบงานที่ปองกันการใชหรือเปดเผยขอมูลของลูกคา เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีการดูแลทรัพยสิน
ของลูกคาที่มีประสิทธิภาพ 

4. คูคาและเจาหนี้ 
บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขทางการคา และ/หรือสัญญาที่ทํา

รวมกัน รวมทั้งไมเรียกรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคาหรือเจาหนี้ 

5. คูแขง 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของคูแขง ทั้งนี้ เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันที่ดี ภายใต
กรอบกติกาตามท่ีทางการกําหนด 
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 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะทําลายคูแขง หากแตจะดําเนินธุรกิจใหกาวหนาและอยูบนพื้นฐานที่มั่นคง  
และเทียบเคียงกับคูแขงขันในตลาดโดยรวมได 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลัก 
ปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีฉอฉล 
ทั้งนี้ ในปที่ผานมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กําหนดในจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด และไมมีขอพิพาทใดๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคาแตอยางใด 

6. ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ใหความสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือเกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม 
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของพนักงานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน การแบงปนชวยเหลือผูดอยโอกาส
และผูประสบภัย ดวยการรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของใหแกองคกรการกุศลตางๆ ตามโอกาส รวมถึงการบริจาค
หนังสือใหกับหองสมุดท่ีขาดแคลน และการจัดบรรยายใหความรูแกนักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป 

7. ส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการรักษาส่ิงแวดลอม สรางจิตสํานึกใหพนักงานชวยกั นดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอยางสม่ําเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานใหประหยัด  การใช
พลังงานภายในสํานักงาน เชน การปดดวงไฟที่ไมจําเปน การใชอุปกรณสํานักงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใช
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยลดปริมาณการใชกระดาษ และใชกระดาษ Reuse สําหรับเอกสารที่ไมสําคัญ 

8. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนผูไดรับมอบหมายในการรับแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนจากลูกคา หรือผูถือหุนของบริษัทฯ  โดยลูกคาหรือผูถือหุนของบริษัทฯ สามารถแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนมาที่ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดโดยตรง ผาน 4 ชองทาง  ดังนี้ 

 จัดสงใหกับ ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทหลักทรัพย  ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

 แจงทางโทรศัพท ทีห่มายเลข 0-2658-9001-8 หรือจัดสงทางโทรสารท่ีหมายเลข  
0-2658-9009 

 จัดสงทาง E-mail ที ่compliance@fnsyrus.com 

 แจงผานทาง Website ของบริษทัที่ www.fnsyrus.com 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงิน รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการดําเนินการดังกลาวที่เกี่ยวของ 
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บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ โดยสรุปรายละเอียดได ดังนี้ 

4.1  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 
บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 -1) และ

รายงานประจําปใหกับตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. โดยไดจัดสงทาง Online ใหกับตลาดหลักทรัพยฯ 
และจัดสงเอกสารฉบับจริงใหกับสํานักงาน ก.ล.ต.  

4.2  รายงานทางการเงิน และขอมูลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยรายงานทางการเงินและขอมูลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

โดยผานชองทางที่สําคัญ ดังนี้ 
 จัดสงขอมูลหรือรายงานทางการเงินผานระบบ SET Community Portal (SCP) ใหกับ 

ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. 
 ลงประกาศในหนังสือพิมพ 
 ติดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาทุกแหง 
 แจงผานทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of 

Directors) 

5.1  ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 
ก.)  กรรมการอิสระ 
บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการอิสระมีความเปนอิสระจากฝายจัดการอยางชัดเจน โดยสามารถให

ความเห็นไดโดยอิสระ ตามขอบเขตหนาที่หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย พรอมท้ังไมตกอยูภายใตอิทธิพลของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมทั้งไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึง
จะเปน 

ข.)  บทบาทหนาที่ 
กรรมการของบริษัทฯ ทุกทานไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยใชความระมัดระวังความ

ซื่อสัตยสุจริต  เพื่อใหเหมาะสมกับการไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทฯ แทนผูถือหุน 

5.2  ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
ก.)  คุณสมบัติทักษะประสบการณและความสามารถเฉพาะดาน 

บริษัทฯ กําหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ และความสามารถเฉพาะดาน
ของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน  

ข.)  การอุทิศเวลา 
 สําหรับป 2558 กรรมการของบริษัทฯ ทุกทานไดอุทิศเวลาและเข ารวมประชุมตามวันและเวลาที่  

บริษัทฯ กําหนดซึ่งโดยสวนใหญคณะกรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมเพื่อใหความเห็นในที่ประชุมตามวาระ
การประชุมที่บริษัทฯ กําหนดอยางสม่ําเสมอ 
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5.3  ความโปรงใสในการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ไดดําเนินการเพื่อความโปรงใสในการสรรหากรรมการโดยแจงผาน Website ของบริษัทฯ 

ลวงหนาเพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นาไววางใจ เพื่อใหได
บุคคลที่เปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเขาดํารง
ตําแหนงซ้ําเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกเปนกรรมการ  

5.4  ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ 
ก.)  การกําหนดนโยบายตางๆ 
ดวยผูถือหุนของบริษัทฯ ยอมตองมุงหวังผลตอบแทนจากการดําเนินการของบริษัทฯ เปนสําคัญ ดังนั้น 

บทบาทท่ีสําคัญยิ่งของคณะกรรมการคือ การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ  ที่สําคัญ 
เชน การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานงบประมาณ และกลยุทธตางๆ ที่สําคัญในการดําเนินงานรวมกับฝาย
จัดการ 

ข.)  คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ มีการกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
เรื่องบางเรื่องไดตามความเหมาะสม และทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะมีการติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องนั้น ๆ จากคณะกรรมการตาง ๆ และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
มั่นใจไดวามีการปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 ทั้งนี้ สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 9 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
จัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี 

ค.)  การประชุมของคณะกรรมการ 

ในป 2558 บริษัทฯไดมีกําหนดการและความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง โดยการเขารวม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แตละทานสรุปได ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด(คร้ัง) ป 
1. นายชชัวาลย เจียรวนนท 11/12 
2. นายวราห สุจริตกุล 9/12 
3. นายชวงชัย นะวงศ 12/12 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ 10/12 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 12/12 
6. นายสม  พิศาลโสภณ * 1/1 



|  115 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกุล การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด(คร้ัง) ป 
7. พล.ต.ท. วิสน ุปราสาททองโอสถ 10/12 
8. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร 11/12 
9. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ ์ 11/12 

หมายเหตุ การรวมประชุมบางครั้งจะมกีรรมการทีม่ิไดเขารวมประชุม เน่ืองจากกรรมการบางทานมีภารกิจที่ตอง
เดินทางไปตางประเทศ จึงไมสามารถเขารวมประชุมได 
*  แตงตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจื้อกัง หล่ี กรรมการที่ขอลาออก 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง แตเนื่องจากในระหวางป 2558 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระการประชุมพิเศษที่ตองพิจารณาใหความสําคัญ จึงกําหนดใหมีการประชุมเพิ่มอีก 2 คร้ัง โดยจัดขึ้นใน
เดือนกันยายน 2558 และ ตุลาคม 2558 ซึ่งรวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
สรุปได ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด(คร้ัง) ป 
1. พล.ต.ท. วิสน ุปราสาททองโอสถ 10/14 
2. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร 13/14 
3. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ ์ 13/14 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง หรือ
ผูอื่นในทางมิชอบ ดังนี ้

 1. การหามผูบริหารที่เก่ียวของกับขอมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไมเผยแพรตอสาธารณชนซื้อ
หรือขายหลักทรัพย ตั้งแตวันที่บริษัทฯ กําหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน สําหรับกรรมการ
หามซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ไดรับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตร
มาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินตอสาธารณชน 

 2. การหามซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ไดลวงรูหรืออาจไดรับขอมูลภายในเกี่ยวกับ
บริษัทผูออกหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพยดังกลาว 

 ทั้งนี้  หากกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไมถือปฏิบัติตามมาตรการที่ไดกําหนดดังกล าว บริษัทฯ จะ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษท่ีบริษัทฯ กําหนด และ/หรือทางวินัยตามขอบังคับที่บริษัทฯ กําหนดตอไป 

 อยางไรก็ดี ในระหวางป 2558 ที่ผานมา กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด
และไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงเวลาที่หามแตอยางใด 
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการสงเสริมเพื่อใหกรรมการและผูบริหารเขารับการฝกอบรม ตาม
หลักสูตรที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดข้ึนและ/หรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร  ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการและผูบริหาร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 

บริษัทฯ ไดดําเนินการสมัครเปนสมาชิกสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ใหกรรมการทุกทาน 
เพื่อประโยชนในการรับรูขาวสารและเพิ่มเติมความรู และหากบริษัทฯ ไดรับเอกสารแจงการอบรมหรือเอกสารประกอบการ
อบรมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ จะนําสงขอมูลดังกลาวใหแกกรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษา
ตอไป ปจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เขารับการอบรมสรุป ไดดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล 

หลักสูตรการอบรม 

 D
CP

 

 D
AP

 

AC
P 

AA
CP

 

FN
D 

SF
E 

HR
P 

CG
I 

1. นายชชัวาลย เจียรวนนท - 2551 - - - - - - 
2. นายวราห สุจริตกุล 2545 - - - - - - - 
3. นายชวงชัย นะวงศ - 2547 - - - - - 2558 

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ - 2547 - - - - - 2558 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 2551 2548 - - - - - 2558 

6. นายสม พิศาลโสภณ - - - - - - - - 
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ  - 2547 2548 2558 2548 - - 2558 

8. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร 2551 - 2552 - - 2554 2556 2558 
9. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ ์ 2549 - 2553 2558 - - - 2557 

หมายเหต:ุ 

DCP: Director Certification Program  

DAP: Director Accreditation Program  

ACP: Audit Committee and Continuing Development Program  

AACP: Audit Committee and Continuing Development Program (Audit Committee Program)  

FND: Finance for Non finance Director Program  

SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy  

HRP: How to Develop a Risk Management Plan  

CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 9 คณะ คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 9 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดงันี ้

1. นายชัชวาลย  เจียรวนนท 
ตําแหนง  ประธานกรรมการ  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  53 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 ปริญญาตรี - Business Administration  

University of Southern California, USA 

 ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 71/2008  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 9 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย 

การดํารงตําแหนงอื่นๆ  กรรมการ (มีอํานาจ)   
บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 กรรมการ  
บจ. ทรูวชิั่นส กรุป  

 กรรมการ  
บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ 

 กรรมการในคณะกรรมการ และ ผูชวยประธานกรรมการ 
บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน 

 กรรมการ  
บมจ. อิออนธนสินทรพัย(ไทยแลนด) 

 กรรมการผูจัดการใหญ และประธานคณะผูบริหาร  
บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง 

 ประธานคณะผูบริหาร  
บจ. ทรู มัลติมีเดีย 

 กรรมการ  
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 
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จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  บริษัทจดทะเบียน  4 บริษัท 

 บริษัททัว่ไป         5 บริษัท 
ประสบการณทํางาน 

 
 กรรมการ                 
บมจ.ทรู วชิั่นส 

 ประธานกรรมการ       
บจ. หลักทรัพย สินเอเชีย 

 ประธานกรรมการ       
บมจ. เมโทรสตารพร็อพเพอรตี ้

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
2. นายวราห  สุจริตกุล 
ตําแหนง  รองประธานกรรมการ  

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  51 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 

 ปริญญาโท - Business Administration  
University of New Hamshire, USA 

 ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 21/2002 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การดํารงตําแหนงอื่นๆ  กรรมการ   

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 กรรมการ   
บมจ. หลักทรัพย เอสบีไอ รอยัล  

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ประธานกรรมการ  
บจ. หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน 

 กรรมการบริหาร  
บจ. หลักทรัพย ฟนันซา 

 กรรมการ  
บจ. ฟนันซา แคปปตอล 

 กรรมการบริหาร  
บมจ. ฟนันซา 

จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

 บริษัทจดทะเบียน  2  บริษัท 

 บริษัททัว่ไป         4   บริษัท 
ประสบการณทํางาน  ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 กรรมการบริหาร  
บมจ. การบินไทย 

 กรรมการผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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 กรรมการบริหาร  
บจ. หลักทรัพย ฟนันซา 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
3. นายชวงชัย  นะวงศ 
ตําแหนง  ประธานเจาหนาที่บรหิาร  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  54 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

 ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 23/2004 

 ประกาศนียบัตร CGI รุนที่ 2/2015 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การดํารงตําแหนงอื่นๆ  กรรมการ (มีอํานาจ)  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 กรรมการ  
บมจ. หลักทรัพย เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

 กรรมการ (มีอํานาจ)  
บจ. หลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร
เนชั่นแนล 

จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

 บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 

 บริษัททัว่ไป         2  บริษัท 
ประสบการณทํางาน  กรรมการ  

บจ. หลักทรัพย สินเอเชีย 

 ประธานเจาหนาที่บรหิาร  
บจ. หลักทรัพย ฟนันซา 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ 
ตําแหนง  กรรมการผูอํานวยการ  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  48 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 ปริญญาโท MBA General Administration 

Pittsburg State University, USA 

 ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 16/2004 

 ประกาศนียบัตร CGI รุนที่ 3/2015 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง รุนที่ 9 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย 
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การดํารงตําแหนงอื่นๆ  กรรมการ (มีอํานาจ)   
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

 บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

 บริษัททัว่ไป         -  บริษัท 
ประสบการณทํางาน  กรรมการผูจัดการ   

บมจ. หลักทรัพย ไซรัส 
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
5 .นางพรพร้ิง สุขสันติสุวรรณ 
ตําแหนง  กรรมการผูอํานวยการ   

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  58 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 ปริญญาโท บรหิารธุรกจิ  American University of Human 

Sciences 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 48/2005      
 ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 105/2008 

 ประกาศนียบัตร CGI รุนที่ 2/2015 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง รุนที่ 7/2008 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย 

การดํารงตําแหนงอื่นๆ  กรรมการ (มีอํานาจ)   
บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 กรรมการ (มีอํานาจ)   
บจ. หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน 

 กรรมการ (มีอํานาจ)  
บจ.หลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร
เนชั่นแนล 

 อนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย   
กองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย   

 อนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา   
กองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา   

จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

 บริษัททัว่ไป        2  บริษัท 
ประสบการณทํางาน  กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร   

บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 

 กรรมการ 
บมจ. หลักทรัพย เอสบีไอ รอยัล 
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พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
6. นายจือ้กัง หลี ่ 
หมายเหตุ: มีผลลาออกตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
ตําแหนง  กรรมการ   

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  42 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 ปริญญาเอก -  Economics  Renmin University, P.R. 

China 

การดํารงตําแหนงอื่นๆ 

 
 ประธานเจาหนาที่บรหิาร/กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ 
ประธานคณะจัดการ/สมาชิกคณะบริหาร  

       ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

 บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

 บริษัททัว่ไป        1  บริษัท 
ประสบการณทํางาน 
 

 Deputy General Manager of Corporate  

Industrial and Commercial Bank of China Limited, H.O. 

 Deputy CEO   

ICBC (Macau) 
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
7. นายสม พิศาลโสภณ  
หมายเหตุ: แตงตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจื้อกัง หลี่ กรรมการที่ขอลาออก  
ตําแหนง  กรรมการ  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  51 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 MS, Industrial Administration, Carnegie-Mellon 

University, USA 

การดํารงตําแหนงอื่นๆ 

 
 กรรมการ   
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากดั 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการเงินและกลยุทธ  
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 

จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 

 บริษัททัว่ไป         2  บริษัท 
ประสบการณทํางาน  ผูอํานวยการอาวโุส สายการเงินและกลยุทธ   

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 

 ผูอํานวยการอาวโุส ฝายกลยุทธองคกรและแผนงาน  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   
บริษัทหลักทรัพยสินเอเซีย จํากดั 
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สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
8. พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ   
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

อายุ  53 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
            University of San Francisco, USA 

 ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 11/2004 

 ประกาศนียบัตร ACP รุนที่ 7/2005 

 ประกาศนียบัตร FND รุนที่ 19/2005 

 ประกาศนียบัตร AACP รุนที่ 21/2015 

 ประกาศนียบัตร CGI รุนที่ 3/2015 

            สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง รุนที่ 2 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย 

การดํารงตําแหนงอื่นๆ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 กรรมการอิสระ   
บจ. หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน 

 ผูบัญชาการ   
สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 กรรมการบริหาร   
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 กรรมการ  บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค 

 กรรมการ  บจ. การบินกรุงเทพ 
จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

 บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท 

 บริษัททัว่ไป         2  บริษัท 

 หนวยงานราชการ 2 แหง 
ประสบการณทํางาน 

 
 ผูบัญชาการ   
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 รองจเรตํารวจ   
สํานักงานจเรตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 รองผูบัญชาการ   
สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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 รองผูบัญชาการ   
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   
บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 

 ผูบังคับการ   
กองบังคับการตํารวจตรวจคนเขาเมือง 2 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  3,655,614 หุน  (ไมเปล่ียนแปลง) 
9. นายไพบูลย  ศิริภาณุเสถยีร  
ตําแหนง 
 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  52 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 
 

 ปริญญาโท - รัฐศาสตร  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 105/2008   
 ประกาศนียบัตร ACP รุนที่ 28/2009 

 ประกาศนียบัตร SFE รุนที่ 13/2011 

 ประกาศนียบัตร  HRP รุนที่ 4/2013 

 ประกาศนียบัตร CGI รุนที่ 5/2015 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การดํารงตําแหนงอื่นๆ 

 
 กรรมการ   
การไฟฟาสวนภูมภิาค 

 กรรมการบริหาร   
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

 บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 

 บริษัททัว่ไป          -  บริษัท 

 หนวยงานราชการ  2  แหง 
ประสบการณทํางาน 

 
 กรรมการบริหาร   
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 

 กรรมการ   
ธนาคารออมสิน 

 กรรมการ   
บมจ. ผลิตไฟฟา 

 กรรมการ   
บจ. ทรีนิตีพ้ลัส 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี

 



124  |  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

10. นายกิตติศักด์ิ  เบญจฤทธิ ์
ตําแหนง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  66 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนกรรมการ 

 ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
 University of Wisconsin, USA 

 ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 70/2006 

 ประกาศนียบัตร ACP รุนที่ 32/2010 

 ประกาศนียบัตร CGI รุนที่ 0/2014 

 ประกาศนียบัตร AACP รุนที่ 19/2015 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การดํารงตําแหนงอื่นๆ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอ็กโซติค ฟูด จํากัด  
 ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญและกรรมการ   
บจ. พรีเมยีร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด 

บมจ. พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ 
จํานวนบริษทัที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท 

 บริษัททัว่ไป        -  บริษัท 
ประสบการณทํางาน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี

* การถือหุนนับรวมคูสมรส และบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ 
* ในป 2559 มีกรรมการทีจ่ะเขาอบรม หลักสูตรการดูแลกจิการที่ดี (CGI) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

(IOD) ดังนี ้1. นายสม พิศาลโสภณ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่ผูกพันบริษัท   
บริษัทฯ ไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจํานวน 4 คน ประกอบดวย นายสมภพ         

กีระสุนทรพงษ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ นายชวงชัย นะวงศ และนายชัชวาลย เจียรวนนท โดยกรรมการสองในส่ีคนลง
ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1.  บริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม ผูถือหุนที่
ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนอยางดีที่สุด 

2.  กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการดําเนินการใหมี
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
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3.  มีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงใหเปนกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงในคณะกรรมการบริหารเปนประธานคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการอีกทานหนึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัทฯ อาจ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได                                                                                                                                                           

4.  รับผิดชอบในการสอบทานงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ใหมี 
ความถูกตองและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เปนจริง และถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
โดยบริษัทฯ ไดวาจางใหมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต เพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

5.  ใหความสําคัญตอหนาที่การเปดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญ
และจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใหประชาชนทราบ 

6.  คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอ่ืนหรือคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร  อยางไรก็ดี  คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงแกไขคําส่ังดังกลาวได 
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวผูรับมอบอํานาจไมสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทในเครือท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือมีสวนได
เสีย ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดําเนินการดังกลาวจะตองมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย 

7.  พิจารณาและใหความเห็นชอบตอการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด 
หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ หรือขอบังคับ รวมท้ังการจายบําเหน็จหรือคาตอบแทนแกกรรมการ เปนตน โดยเปนการดําเนินการผาน
การพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนําเสนออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

8.  พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายของลูกคา และคาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ ของบริษัทฯ ตามอํานาจอนุมัติที่
กําหนด รวมทั้งในวงเงินที่เกินกวาอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่กําหนด และ/หรือประธานเจาหนาที่
บริหาร ทั้งนี้  หากเปนกรณีเรงดวน และ/หรือความจําเปนในการดําเนินงานใหนําเสนอฝายงานที่เกี่ยวของขออนุมัติ
เปนมติเวียน และแจงใหรับทราบอีกคร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งถัดไป  อยางไรก็ดี  หากเปนกรณี
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหกรอบการดําเนินการอยูแลว และอนุมัติใหดําเนินการกรณีดังกลาวไดหากมีความจําเปน
เรงดวน ก็ใหขอสัตยาบันตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป  

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทจะมีการบริหารจัดการดวยความโปรงใส และตรวจสอบได โดยไดจัดใหมีการ
ถวงดุลกันอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน มี คุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของทั้งนี้  
กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กําหนด ซ่ึงหนึ่งในกรรมการตรวจสอบอยางนอยจะมีกรรมการ 1 ทาน ที่ตองเปนผูมีความรูและประสบการณดานการบัญชี
และการเงินในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
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การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท  

แมวาบริษัทฯ จะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ  แตบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีสามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจากปจจัย
หลายประการประกอบ เชน ความรู ความสามารถ  และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน โดยไดกําหนด
หลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้ 
1.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 11 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดน้ัน ตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด อยางไรก็ตาม 
กรรมการบริษัทฯ จะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได 

2.  ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
ก. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุน ตอหนึ่ง (1) เสียง 
ข. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
ค. บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะ
เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่พึงจะมี ให
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหใชวิธี จับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน
เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

4.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5.  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคนหน่ึงซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนเขามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนวาระท่ีกรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด ดังนี้  
“ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการที่เหมาะสม ไมควรเกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแตกรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ี
จะดํารงตําแหนงนานกวานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเปนอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการรายดังกลาว และชี้แจงเหตุผลพรอมผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุน                                                                                     
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เลขานุการบริษทัฯ 
1. นางเพ็ญพร  อภิรักษเหลาสกุล 
หมายเหตุ: ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 

 ปริญญาตรี - บัญชบีัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 13/2001 

 ประกาศนียบัตร CSP รุนที่ 37/2010 

 ประกาศนียบัตร EMT รุนที่ 18/2010 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน  รองกรรมการผูจัดการใหญ  

บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 
2. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ 
หมายเหตุ: ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง ปจจุบัน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 

 ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร 
 หลักสูตรความรูสําหรับผูปฏิบตังิานในสาย 

งานที่ปรึกษาทางการเงิน 

สถาบันฝกอบรม สมาคมบรษิัทหลักทรัพย 
 ประกาศนียบัตร SFE รุนที่ 25/2015 

 ประกาศนียบัตร CSP รุนที่ 68/2016 

 ประกาศนียบัตร BRP รุนที่ 19/2016 

 ประกาศนียบัตร EMT รุนที่ 34/2016 

 ประกาศนียบัตร CRP รุนทื่ 14/2016 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณทํางาน  ผูอํานวยการ ฝายวาณิชธนกิจ 
           บริษทัหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแตงตัง้บุคคลที่มคีุณสมบัตเิหมาะสมเปนเลขานุการบริษทั โดยไดแตงตั้งนางสาว
ภัทรา กาญจนประภาศ ซึ่งมีความรูความสามารถทางบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเขาใจหลักเกณฑตางๆ ที่
บังคับใชกับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณการทํางานและความรูความสามารถที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนผูที่มีความเหมาะสมท่ีจะปฎิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทในการดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท 

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทฯ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

- หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชมุผูถือหุน 
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
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3. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทานดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพบูลย  ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายกิตติศักด์ิ  เบญจฤทธิ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและ
ประสบการณในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวนวรัตน สันติกูล เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2.  สอบทานใหบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสิทธิผล 

3.  สอบทานใหบริษทัฯ ปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  สัญญาซื้อขายลวงหนา  ขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซือ้ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) รวมทัง้
กฎหมายและ/หรือ ประกาศที่เกีย่วของกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษทัฯ 

5.  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6.  จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ  ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 
3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน 
ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน 

การแตงต้ังกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจเกี่ยวของ หรือมีสวนรวมในการบริหารงาน หรือมี
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และตองมีคุณสมบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออก
ใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
อิสระ โดยมีหลักเกณฑและแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลดังกลาว กอนนําเสนอตอที่ประชุม 

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ  

1.  บริษทัฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามทีพ่ระราชบัญญัตมิหาชนและ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทัง้สัญญาซื้อขายลวงหนา  ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 
และประกาศที่ออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ  

2.  บริษทัฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒ ิและเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณในการทํางาน
และความเหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถชวยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องตาง ๆ ได 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท   

กรรมการอสิระของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ สํานักงาน ก.ล.ต. ดังตอไปนี้ 
1.  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

3.  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา      
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธรุกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ ความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้
ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคาํนวณมูลคาของรายการทีเ่กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่
เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5.  ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และ
ไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
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ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน ผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

7.  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  

8.  ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2558 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชชัวาลย เจียรวนนท ประธานคณะกรรมการ 
2. พล.ต.ท. วิสน ุปราสาททองโอสถ กรรมการ 
3. นายวราห สุจริตกุล กรรมการ 
โดยมี นายชวงชัย นะวงศ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

1.  กําหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกําหนดคาจางหรือคาตอบแทน รวมทั้งผลประโยชนอื่นๆ ที่บริษัทฯ ใหกับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.  กําหนดวิธีการจายคาจางหรือคาตอบแทนที่เปนธรรมและมีความชัดเจน 

3.  พิจารณางบประมาณการขึ้นคาจาง การเปล่ียนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงินโบนัสประจําปของกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชวงชัย นะวงศ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ กรรมการ 
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
โดยมี นางจารีรัตน เฟองฟูสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.  พิจารณากําหนดนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

2.  ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย  แผนการดําเนินงาน 
กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

3.  พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตางๆ ในสวนที่เกินวงเงินอนุมัติของผูบริหารที่ มีอํานาจอนุมัติ ทั้งนี้
เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ  หรือตามงบประมาณร ายจายประจําปที่ คณะกรรมการ 
บริษัทฯไดมีมติอนุมัติไวแลว 

4.  พิจารณาเอกสารตางๆ เพื่อนําเสนอขออนุมัติการเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย  และ
ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจวาณิชธนกิจ  

5.  แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆได 

6.  ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
ยกเวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชวงชัย นะวงศ ประธานกรรมการ 
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
3. นางวมิล  หลอวิจิตร กรรมการ 
4. นางสาวสุพัตรา พฒันกจิการุณ กรรมการ 
5. นางกนกวรรณ พฤกษธมัมโกวิท กรรมการ 
6. นายภาวศุทธิ์  สุจริตวัฒนา กรรมการ 
7. กรรมการบรหิารฝายคาหลักทรัพย* กรรมการ 
* กรรมการบรหิาร ฝายคาหลักทรัพย จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเม่ือครบวาระ 
  โดยมี นางสาวสกุลกานต โอษฐิเวช เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงในการทําธุรกรรมบริษัทฯ ใหครอบคลุมทั้งความเส่ียงดานเครดิต ความ
เส่ียงดานการตลาด และความเส่ียงดานปฏิบัติการ  



132  |  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

2. พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามใหอยู
ภายใตขอบเขตที่บริษัทฯ กําหนด 

3.  พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาความเส่ียงจากการดําเนินธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อตนเองตามที่
ฝายงานบริหารความเส่ียงนําเสนอ 

4.  พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย การทบทวนวงเงิน และติดตามดูแลความเส่ียงดานเครดิตของลูกคา 
5.  พิจารณาแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย และการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
6.  พิจารณากําหนดรายชื่อหลักทรัพยที่อนุมตัิใหซื้อขายไดในบญัชปีระเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพยที่เขาขายมี

ความเส่ียงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติกอนสงคําสั่งซื้อขาย 

7.  พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากรายการซ้ือขายผิดพลาด รายการลูกหน้ีมีปญหา  
8.  พจิารณารายการและการรายงานธุรกรรมที่เขาขายตองสงสัย  
9.  เรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นควร และ/หรือ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการจัดการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 19 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชวงชัย นะวงศ ประธานกรรมการ 
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
3. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย ชุมศิริ กรรมการ 
5. นายชัยพร ธรรมพีร กรรมการ 
6. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร กรรมการ 
7. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล กรรมการ 
8. นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ กรรมการ 
9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร กรรมการ 
10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ กรรมการ 
11. นางวิไล พงศปรีชา กรรมการ 
12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการ 
13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ กรรมการ 
14. นายสุพัตร อภิรติมัย กรรมการ 
15. นายปณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการ 
16. นางนุสรา รุนเจริญ กรรมการ 
17. นางวิมล หลอวิจิตร กรรมการ 
18. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข กรรมการ 
19. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ กรรมการ 
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โดยมี นางสาวพันธุภรณ มหังสา เปนเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ 

1.  พิจารณากําหนดนโยบายทางดานธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา เปาหมายและแผนดําเนินงานดาน
การตลาด กลยุทธทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.  ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจทางดานการตลาดหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหเปนไปตามนโยบายทาง
ธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.  ควบคุมดูแลผูแนะนําการลงทุน ใหปฏิบัติในเรื่องดังนี้ 
3.1  การดําเนินงานตามแผนการตลาดที่ไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว 
3.2  ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อยางเครงครัด 

3.3  การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ เพื่อหามาตรการปองกัน
และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตอง 

4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให สอดคลองกับนโยบายทางดานการตลาด  เสนอ 
การปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื่อใหทันตอการแขงขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน  ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชวงชัย นะวงศ ประธานกรรมการ 
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
3. นางวมิล  หลอวิจิตร กรรมการ 
4. นางสาวลักษณาวดี  เลิศศราวุธ กรรมการ 
5. นางจารีรัตน เฟองฟูสกุล กรรมการ 
6. นางสาวกนกพร ขําสอางค กรรมการ 
โดยมี นางสาวกนกพร ขาํสอางค เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

1.  กําหนดกลยุทธหรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะส้ันและระยะยาว 
2.  การกระจายความเส่ียงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม 

3.  การจํากัดจํานวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 

4.  การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อใหสามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  อนุมัติใหดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไมเปนไปตามที่กลาวขางตน ยกเวน การกําหนดวงเงินการถือครอง
หลักทรัพยและผลขาดทุนสะสมท่ีรับได 
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6.  บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยอยูภายใตประกาศของทางการและนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่กําหนดในเรื่องดังกลาว 

7.  พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนงานประจําปของธุรกรรม DW ที่เสนอโดย
ฝายคาตราสารอนุพันธและพัฒนาผลิตภัณฑ 

8.  ควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝายงานที่เกี่ยวของกับธุรกรรม DW ใหสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และ
แผนการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 

9.   พจิารณาใหความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและขอมูลจําเพาะของ DW ที่จะออกเสนอขาย 

10. ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวของกับธุรกรรม DW 

11. แตงตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปล่ียนแปลง ใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทําการอยางหน่ึง  
 อยางใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรได 

คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชวงชัย นะวงศ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจติรคนึง แสงชวีงษ กรรมการ 
3. นางวมิล  หลอวิจิตร กรรมการ 
4. นางสาวนวรตัน  สันติกูล กรรมการ 
โดยมี นางสาวนวรัตน  สันติกูล เปนเลขานุการคณะกรรมการพจิารณาความเสียหาย 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 

บริษัทฯ ไดกําหนดอํานาจ  หนาท่ี  และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ไดแก  
การพิจารณาความเสียหายในกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ  เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัต ิ

คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชวงชัย นะวงศ ประธานกรรมการ 
2. นางวมิล  หลอวิจิตร กรรมการ 
3.  นางสาวนวรตัน สันติกูล กรรมการ 
4. นางสาวจติรคนึง แสงชวีงษ กรรมการ 
5. กรรมการบรหิารฝายคาหลักทรัพย* กรรมการ 
*  กรรมการบริหาร ฝายคาหลักทรัพย จะเปล่ียนแปลงไปตามประเด็นขอรองเรียนหรือความผิดท่ีพิจารณา 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคาและพิจารณาความผิด 

 บริษัทฯ กําหนดให ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝายตรวจสอบภายใน ดําเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 
และขอเท็จจริง ตลอดจนหาขอยุติเกี่ยวกับขอรองเรียนในเบื้องตนกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหายเพื่อพิจารณาดําเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

คณะกรรมการดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางวมิล หลอวิจิตร กรรมการ 
3. นางสาวนวรตัน  สันติกูล กรรมการ 
โดยมี นางดวงสมร ลาภเลิศสุข เปนเลขานุการคณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี  

1.  กล่ันกรอง จัดทํา และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการใหมีการส่ือสาร
ใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ 

2.  สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและแนวโนมของ
ความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของบริษัทฯ 

คณะผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยผูบรหิาร จํานวน 15 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
 1. นายชวงชัย นะวงศ ประธานเจาหนาที่บรหิารและกรรมการผูอํานวยการ 
 2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ กรรมการผูอํานวยการ 
 3. นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ กรรมการผูอํานวยการ 
 4. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยธุยา กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 1 
 5. นายฉตัรชยั ชุมศิร ิ กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 2 
 6. นายชัยพร ธรรมพีร กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 3 
 7. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 4  
 8. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 5 
 9. นางวิไล พงศปรชีา กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 7 
10. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 8 
11. นายสุพัตร อภิรตภิัย กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 9 

12. นายปณณทัต สมทิธิศักดา กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 10 
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
13. นางนุสรา รุนเจริญ กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 12 
14. นายริชารดเอ็ดมอนด มารคาเรียน กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย - สถาบันตางประเทศ 
15. นางวิมล หลอวิจติร ประธานเจาหนาที่ปฎิบตัิการ 

ทั้งนี้ ประวัติยอของนายชวงชัย นะวงศ   นายสมภพ กีระสุนทรพงษ และนางพรพร้ิง สุขสันติสุวรรณ  
ปรากฏภายใตหัวขอคณะกรรมการ สวนประวัติยอของผูบริหารอีก 12 ทาน ปรากฏดังนี้ 

1. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา  
ตําแหนง 
 

 กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 1 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  47 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาโท การเงิน   

University of  La Verne, USA 
ประสบการณทํางาน  รองกรรมการผูจัดการ   

บมจ. หลักทรัพย ไซรัส 
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  205,185 หุน 
2. นายฉัตรชยั ชุมศิริ 

ตําแหนง  กรรมการบริหาร  ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 2 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  55 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาตรี การตลาด  
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

ประสบการณทํางาน  รองกรรมการผูจัดการ  
บมจ. หลักทรัพย ไซรัส 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  25,029 หุน 

3. นายชัยพร  ธรรมพีร 

ตําแหนง 
 

 กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 3 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  55 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาโท - Executive MBA Sasin  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 45/2005 

 ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 205/2015 

 ประกาศนียบัตร FND รุนที่ 8/2004 

 ประกาศนียบัตร RCP รุนที่ 16/2007 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน  กรรมการผูจัดการ  

บจ. หลักทรัพย ฟนันซา 
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สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร 
ตําแหนง  กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 4 

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั  
อาย ุ  58 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 
บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 

 ปริญญาโท - Management and Human 

Relation  
Abilene Christian University, Texas, USA 

ประสบการณทํางาน  กรรมการผูจัดการ   
บจ.หลักทรัพย ฟนันซา 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
5. นายสมชาย แกวเจริญไพศาล 

ตําแหนง 
 

 กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 5 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั  
อาย ุ  52 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาโท - MBA (Finance)    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณทํางาน 

 
 รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 รองกรรมการผูจัดการ   
บจ. หลักทรัพย ฟนันซา 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
6. นางวิไล  พงศปรีชา 

ตําแหนง  กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 7 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั  
อาย ุ  61 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 100/2008 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน  กรรมการผูจัดการ  

บจ. หลักทรัพย สินเอเชีย 

 รองกรรมการผูจัดการ  
บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  60,949 หุน 
7. นางสาวกนกนภสั สิทธวิราภรณ  
ตําแหนง  กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 8 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  44 ป 
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คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาโท MBA (International Business) 

The George Washington University, 
Washington D.C, USA. 

 ประกาศนียบัตร EDP รุนที่ 8/2554 

สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
ประสบการณทํางาน  รองกรรมการผูจัดการ  

บมจ. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด 

 Executive Vice President Retail Sales 

Department   

บล. ฟารอีสท จํากัด 

 Asset Manager, Special Asset 

Management  

บง. ทิสโก จํากัด (มหาชน)  
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
8. นายสุพัตร อภิรติมยั 
ตําแหนง  กรรมการบริหารฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 9 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  52 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาตรี - บัญชี   
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

ประสบการณทํางาน  รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

 ผูอํานวยการอาวโุส  

บจ. หลักทรัพยนครหลวงไทย 
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี   
9. นายปณณทัต  สมิทธิศักดา 

ตําแหนง  กรรมการบริหารฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 10 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อายุ  51 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร 
ประสบการณทํางาน  ผูชวยกรรมการผุจัดการ  

บจ. หลักทรัพยโกลเบล็ก 

 ผูอํานวยการอาวโุส(ฝายหลักทรัพย)  
บมจ. หลักทรัพยเคจีไอ 

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
10. นางนุสรา รุนเจริญ 

ตําแหนง  กรรมการบริหาร ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย 12 
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บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  49 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาโท - Master of Business 

Administration มหาวิทยาลัยสยาม 
ประสบการณทํางาน  รองกรรมการผูจัดการ  

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั  

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ   
บจ. หลักทรัพย ฟนันซา  

สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
11. นายริชารด เอ็ดมอนด มารคาเรียน 

ตําแหนง  กรรมการบริหาร  
ฝายธุรกจิคาหลักทรัพย - สถาบันตางประเทศ 

บมจ.หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 
อาย ุ  52 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑติ 

(ประวัติศาสตร)  
มหาวิทยาลัยโคลัมเบยี สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณทํางาน  กรรมการผูจัดการ   
บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 

 รองกรรมการบริหารอาวุโส 

บมจ. ธนชาต 
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
12. นางวิมล หลอวิจิตร 

ตําแหนง  ประธานเจาหนาที่ปฏิบตัิการ 
บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรสั 

อาย ุ  55 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกบั 

บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ 
 ปริญญาโท - Master of Business 

Administration  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณทํางาน  ผูอํานวยการอาวโุส - Compliance 

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 Head of Compliance and Audit 

บล. ไทยพาณิชย จํากัด 
สัดสวนการถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ไมม ี
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อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

 1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน  
กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

2.  กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ 

ประกาศใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด 

3.  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตางๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณ
ประจําปที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติไวแลว 

4.  มีอํานาจอนุมัติวงเงินเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสดซ่ึงเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ 

5.  มีอํานาจอนุมัติซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและเคร่ืองใชสํานักงาน นอกเหนือที่ไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป ใน
วงเงินไมเกิน 3.0 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ  

6.  มีอํานาจอนุมัติการกอสราง หรือซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน นอกเหนือที่ไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป 
ในวงเงินไมเกิน 1.0 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ  

7.  มีอํานาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การกําหนดผลประโยชน  
ตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแตระดับผูชวยผูอํานวยการอาวุโสลงไป 

8.  มีอํานาจแตงตั้งทนายความเพื่อฟองรองดําเนินคดีหรือเขาสูคดีใดๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
9.  แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได 

และสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
ธุรกิจปกติที่มีการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน 

แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารสูงสุดคือ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเขารับการ
คัดเลือกในตําแหนงนี้ได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณของบริษัทฯ ในชวงเวลาหน่ึงๆ  และเพ่ือ
จัดเตรียมบุคลากรภายในองคกรใหปฏิบัติหนาที่แทนกรณีผูบริหารสูงสุด และ /หรือผูบริหารระดับรองลงมาที่ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได หรือครบวาระการดํารงตําแหนง ตลอดจนลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากการขาดความตอเนื่องในการ
บริหารจัดการบริษัทฯ จึงไดมีการจัดทําแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้ 
1.  ตําแหนงผูบริหารที่ตองจัดทําแผนการสืบทอดงาน ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ 

กรรมการบริหารทุกสายงาน 

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดความรูความสามารถและประสบการณ  พรอมระดับที่ตองการของ 
แตละตําแหนงงาน 
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รายชือ่บริษัท 
บริษัท
ยอย 

บริษัท
รวม 

กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน 

บริษัทที่เก่ียวของ 

ชื่อ-สกุล 
บจ

.ห
ลัก

ทรั
พย

 ท
ี่ปรึ
กษ

าก
าร
ลง
ทุน

 
เอ
ฟเ
อส
เอ
ส อ

ินเ
ตอ

รเน
ชั่น

แน
ล 

บม
จ.ห

ลัก
ทรั
พย

 เอ
สบ

ีไอ
 รอ

ยลั
 

บจ
. ห
ลัก

ทร
ัพย

 เอ
สบ

ีไอ
 ไท

ย 
ออ

นไ
ลน

 

บม
จ.ฟ

นัน
ซา

 

บจ
. ห
ลัก

ทรั
พย

 ฟ
นัน

ซา
 

บจ
. ล
ีสซ

ิ่งไอ
ซีบ

ซีี (
ไท
ย)

 

บม
จ. 
ทรู

 คอ
รป
อเ
รช
ั่น 

บจ
. ท
รูว
ชิั่น

ส ก
รุป

 

บจ
. ท
รู ย

ูนิเ
วอ
รแ
ซล

 ค
อน

เวอ
ร

เจน
ซ 

15. นางวิไล  พงศปรีชา          

16. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ          

17. นายสุพัตร อภิรตมิัย          

18. นายปณณทัต  สมทิธิศักดา          

19. นางนุสรา รุนเจริญ          

20. นายริชารด เอ็ดมอนด มารคาเรียน          

21. นางวิมล หลอวิจติร          

หมายเหตุ :  หมายถึง ประธานกรรมการ   หมายถึง กรรมการ   ×  หมายถึงกรรมการอิสระ 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื่อ-สกุล 

ป 2557 ป 2558 

เบี้ยประชุม 
บําเหน็จ

กรรมการโบนัส
และอื่นๆ 

เบี้ยประชุม 
บําเหน็จ

กรรมการโบนัส
และอื่นๆ 

 1. นายชัชวาลย เจยีรวนนท 600,000 2,000,000 550,000 1,600,000 

 2. นายวราห สุจรติกุล 240,000 1,500,000 270,000 1,200,000 
 3. นายชวงชัย นะวงศ   - - - - 
 4.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ - - - - 
 5.  นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ - - - - 
 6.  นายจื้อกัง หล่ี* 60,000 500,000 90,000 - 
 7.  นายสม พิศาลโสภณ * - - 20,000 - 
 8.  พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 600,000 2,000,000 560,000 1,600,000 

 9.  นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร 360,000 1,000,000 390,000 800,000 

(หนวย: บาท) 



|  143 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 

ป 2557 ป 2558 

เบี้ยประชุม 
บําเหน็จ

กรรมการโบนัส
และอื่นๆ 

เบี้ยประชุม 
บําเหน็จ

กรรมการโบนัส
และอื่นๆ 

10. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธิ ์ 360,000 1,000,000 400,000 800,000 
รวม 2,220,000 8,000,000 2,280,000 6,000,000 

* แตงตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจื้อกัง หล่ี กรรมการที่ขอลาออก ซึ่งมีผล
ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

(2) คาตอบแทนของผูบริหาร   
ในป 2558 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ใหกับผูบริหาร  

รวมทั้งส้ินเปนเงิน 150,313,383 บาท 
(3) คาตอบแทนของคณะกรรมการชุดตางๆ 

บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคา คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

คาตอบแทนอ่ืน 
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

-ไมมี- 
(2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราสวนรอยละ 5 -7  ของเงินเดือน โดยในป 
2558 บริษัทฯ ไดจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหาร เปนเงินจํานวน 5,253,999 บาท 

บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเส่ียงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในป 2558 เปนเงินจํานวน 580,111 
บาท 

การเปล่ียนแปลงการถือหุนบริษัทฯของกรรมการและผูบริหารถือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือ 

หุนสามญั 

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2557 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 
ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2558 

1. นายชัชวาลย เจยีรวนนท ประธานกรรมการ - - - 

2. นายวราห สุจริตกุล รองประธานกรรมการ - - - 

3. นายชวงชยั นะวงศ กรรมการ - - - 

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ กรรมการ - - - 

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ - - - 

6. นายจื้อ กังหล่ี กรรมการ - - - 

7. นายสม พิศาลโสภณ กรรมการ - - - 

8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

3,655,614 - 3,655,614 
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9. นายไพบูลย ศิรภิาณุเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - -

10. นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - 

11. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ 
อยุธยา 

กรรมการบริหาร  205,185 - 205,185 

12. นายฉัตรชัย ชุมศิร ิ กรรมการบริหาร 25,029 - 25,029 

13. นายชัยพร ธรรมพีร กรรมการบริหาร - - - 

14. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร กรรมการบริหาร - - - 

15. นายสมชายแกว เจริญไพศาล กรรมการบริหาร - - - 

16. นางวิไล  พงศปรีชา กรรมการบริหาร 84,495 (23,546) 60,949 

17. นายสมยศ  กติติสุขเจริญ กรรมการบริหาร - - - 

18. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ กรรมการบริหาร - - - 

19. นายสุพัตร อภิรตมิัย กรรมการบริหาร - - - 

20. นายปณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการบริหาร - - - 

21. นางนุสรา รุนเจริญ กรรมการบริหาร - - - 

22. นายริชารด เอ็ดมอนต 
มารคาเรียน 

กรรมการบริหาร - - - 

23. นางวิมล หลอวิจติร ประธานเจาหนาที่ปฏิบตัิการ - - - 

รายชื่อกลุมผูถอืหุนของบริษัทฯที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที่ 4 มีนาคม 2559 ประกอบดวย 

รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 170,269,978 29.29 

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด(มหาชน) 129,580,453 22.29 
3. นางสาวชยุดา  เจียรวนนท 33,691,611 5.79 
4. นายชวัล  เจียรวนนท 33,691,611 5.79 
5. นายธวชัชยั  สืบวงศล ี 16,704,299 2.87 
6. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65 

7. นางสุพร  วัธนเวคิน 15,071,944 2.59 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 13,801,876 2.37 
9. นายอรัญ  สันทัดคุณ 9,153,938 1.57 
10. นายไพทูรย มานะศิลป 6,870,521 1.18 
 อื่น ๆ 137,148,195 23.59 

รวม 581,403,025 100.00 

ผูถือหุนของ บมจ. ฟนันซา  ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558  ประกอบดวย Morgan Stanley & CO. International 

PLC ถือหุนรอยละ 10.72 UBS AG Singapore Branch ถือหุนรอยละ 10.60 และผูถือหุนอ่ืนรอยละ 78.68 
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ผูถือหุนของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย Industrial and 

Commercial Bank of China Limited ถือหุนรอยละ 97.86 และผูถือหุนอ่ืนรอยละ 2.14 

การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับระบบการกํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการ
ประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งติดตาม 
และกําหนดมาตรการในการปองกันความเส่ียงในดานการลวงรูขอมูลภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน และความเส่ียง
ตางๆ ตามหลักการการควบคุมภายในท่ีดี โดยไดจัดใหมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน  แบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อใหเกิดการถวงดุลอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาทีพ่ิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ใหมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง  โดยกําหนดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระสามารถทํา
หนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบภายในที่รายงานเปนรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนรายป เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในภาพรวม อีกครั้งหนึ่งวา  มีระบบการควบคุมใดบางที่บริษัทฯ ตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหคําแนะนําแกฝายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการ
ควบคุมภายใน โดยเนนในเรื่องการแบงแยกอํานาจหนาที่ อํานาจในการส่ังการที่ชัดเจน และติดตามใหมีการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบอยางตอเนื่อง  รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและทันเหตุการณ เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดตอบริษัทฯ  และขัดตอกฏหมาย ขอบังคับ และกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 

ดวยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและจากฝายตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ  5 สวน คือ (1) องคกรและ
สภาพแวดลอม (2) การบริหารความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอมูล และ (5) ระบบการติดตาม   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 สวน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนใหญ  ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอแลว  สําหรับ 
การควบคุมภายในในหวัขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแลวเชนกัน 

2. หัวหนางานฝายตรวจสอบภายในและหัวหนาฝายกํากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ 

นางสาวนวรัตน สันติกูล ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายงานตรวจสอบภายในและหัวหนาฝายงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝาย  ซึ่งจากประสบการณการทํางานและความรู
ความสามารถที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนผูที่มีความเหมาะสมท่ีจะปฎิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 



146  |  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย ผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายงานตรวจสอบภายในและหัวหนาฝายงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานอยูภายใตความเห็นชอบและอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ   
บริษัทฯ ในการพิจารณา 
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นโยบายการจายเงินปนผล 
������� 	
������������������������	�������������  40 #�������$%�&��
��'�(�'������'������$���������) �%�

�� �*��
�������� �+����'�+��� ��,��
, ���������������+����������	
������
��-����+�#.,��/����-��������%� 0��	

�����1� -� 0��	�'	� $	�(��) �����0� 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง  

�� 2556 2557 2558 

����������$%�&����'%��1 0.3790 0.8924 0.4430 

�����������������'%�� 0.15 0.312 0.17 

����������������������������$%�&�3 40.39 35.52 38.37 

'	��'�%:  1:  ����������;<� ������   
2:  ���������������/�#��'%�������-� ����$+; (1) �����1�'%��$�	�@�'�-���/�A(�'%��#��������� 

������� 5.64 '%���+�	 ��� 1 '%���'	� '�(� 0�+��1������������'%������� 0.28 ������'%�� (2) 
����������1�����$+�������'%���  0.0315208826 ��� 

3: ����������������������������$%�&� 0����C��������$%�&�#��������� '������$����� (5%) 
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บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา 

บริษัท มูลคาการลงทุน 
สัดสวน 

การถือหุน 

บริษัทหลักทรัพยทีป่รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 
บริษัทฯ ประกอบธุรกจิหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน จดทะเบยีนจัดต้ัง
บริษัทตามกฎหมายไทย 

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยและประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา 
ที่ตั้ง: 1210 ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส 

          เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
        กรุงเทพฯ 10500 

        โทรศัพท 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551 

7.70 ลานบาท 96.25% 

SBI Royal Securities Plc. 

บริษัทฯ ประกอบธุรกจิหลักทรัพย จดทะเบยีนภายใตกฎหมาย
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ที่ตั้ง : Phnom Penh Tower, No.445, Prenh Monivong Blvd, 

         Sangkat Boeung Pralit,Khan 7 makara,Phnom Penh 

105.46 ลานบาท 20.01% 

SBI Thai Online Securities Company Limited 

บริษัทฯ ประกอบธุรกจิหลักทรัพย จดทะเบยีนภายตามกฎหมายไทย 
ที่ตั้ง : ชั้น 31 อาคารไทยซัมมทิ ทาวเวอร 
         เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตดัใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง      
         กรุงเทพฯ 10310 

325.00 ลานบาท 44.99% 
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ขอมูลทั่วไป  
ธุรกิจหลัก 

เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 24 และเปนสมาชิกของศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย  

สํานักงานใหญ 
เลขทะเบียนบริษทัมหาชน 0107547000079 

ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท:  0-2658-9500 โทรสาร: 0-2658-9110  โฮมเพจ: http:// www.fnsyrus.com 

สาขา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บรษิัทฯ มีสํานักงานสาขาจํานวน 36 แหง ประกอบดวย 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1. สํานักงานไทยซัมมิท (ที่ตั้งสายงานสนับสนุน) 

ชั้น 5 อาคารไทยซัมมทิ ทาวเวอร  
เลขที่ 1768 ถ. เพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงทพฯ 10310 

โทรศัพท: 0-2680-0700, 0-2680-0777  
โทรสาร: 0-2680-0769 

5. สาขาบางกะป 
ชั้น 3 หอง A3 R02 อาคาร เอ็นมารค 

เลขที่ 3105  ถ.ลาดพราว   
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ  10240 

โทรศัพท: 0-2378-4545   
โทรสาร: 0-2378-4544 

2. สํานักงานอัลมาลิงค 
ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลมาลิงค 
เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต   
แขวงลุมพินี เขตปทมุวันกรุงเทพฯ  10330 

โทรศัพท: 0-2646-9999, 0-2646-9600   
โทรสาร: 0-2646-9888 

6. สาขาอิตัลไทยทาวเวอร  
ชั้น 11 ยูนติ 11-07/1 อาคาร อติัลไทย ทาวเวอร 
เลขที่ 2034/52  ถ.เพชรบุรีตัดใหม   
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2716-0559  
โทรสาร 0-2716-0560 

3. สํานักงานอัมรินทร ทาวเวอร 
ชั้น 20 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร 
เลขที่ 496-502  ถ.เพลินจติ   
แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330      
โทรศัพท: 0-2660-5000, 0-2264-6000   
โทรสาร: 0-2660-5010 

7. สาขาบางนา 
ชั้น 19 หอง 1093/105  อาคารชุดทาวเวอร 1 ออฟฟศ 

เลขที่ 1093  หมูที่ 12  ถ.บางนา-ตราด   
แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 

โทรศัพท: 0-2740-7100   
โทรสาร: 0-2740-7199 

4. สาขาเซ็นทรัลปนเกลา 1 

ชั้น 14  หอง 1404 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร  
ปนเกลา เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี  
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท: 0-2878-5999  
โทรสาร: 0-2878-5998 

8. สาขาสินธร 1 

ชั้น 2  อาคาร สินธร ทาวเวอร 1 

เลขที่ 130-132  ถ.วทิยุ   
แขวงลุมพินี  เขตปทมุวัน  กรุงเทพฯ  10330 

โทรศัพท: 0-2690-4100  
โทรสาร: 0-2690-4101 
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9. สาขาสินธร 2 

ชั้น 24 อาคาร สินธร ทาวเวอร 3 

เลขที่ 130-132 ถ.วทิยุ   
แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน  กรุงเทพฯ  10330 

โทรศัพท: 0-2263-2220   
โทรสาร: 0-2263-2219 

14. สาขารัตนาธิเบศร 
เลขที่ 68/127 หมูที่ 8 ถ.รัตนาธเิบศร  ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท: 0-2831-8300   
โทรสาร: 0-2831-8388   

10. สาขาสินธร 3 

ชั้น 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร 3 

เลขที่ 130-132 ถ.วทิยุ   
แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท: 0-2263-2144   
โทรสาร: 0-2263-2145 

15. สาขาสมุทรสาคร  

ชั้น3, 4 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 930/42 ส และ 930/42 ห ถ.เอกชัย ต.มหาชัย 

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท: 034-820-245   
โทรสาร: 034-820-650 

11. สาขาลาดพราว 

ชั้น 11 ยูนติ 1106 อาคารรสา ทาวเวอร 2 

เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท: 0-2513-7477   
โทรสาร: 0-2513-7430 

16. สาขารังสิต 
เลขที่ 1/832 หมูที่ 17 ซอยพหลโยธิน 60  
ถ.พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12130 
โทรศัพท: 0-2993-8180    
โทรสาร: 0-2993-8179 

12. สาขาประชาชื่น 

ชั้น 4 อาคาร บ ี

เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท: 0-2580-9130   
โทรสาร: 0-2580-9138 

17. สาขาอบัดุลราฮิม 
ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส หองเลขที่ 1210 
เลขที่ 990 ถ.พระราม 4  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 0-2611-3500  
โทรสาร: 0-2611-3551 

13. สาขาไทยซัมมิท 

ชั้น 2  อาคารไทยซัมมทิ ทาวเวอร 
เลขที่ 1768  ถ.เพชรบุรีตัดใหม  
แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

โทรศัพท: 0-2658-5388   
โทรสาร: 0-2658-5383  0-2658-5384 
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ตางจังหวัด 

1. สาขาขอนแกน 1 

เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง   
อ.เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน 40000 

โทรศัพท: 043-321-333   
โทรสาร: 043-321-955 

8. สาขาเชยีงใหม 3 
เลขที่ 32/4 หมู 2 อาคารมะลิเพลส ชั้น 1 หอง B1-1,  

B1-2 ต.แมเหียะ อ.เมืองเชยีงใหม จ.เชียงใหม 50100 

โทรศัพท: 053-805-388  
โทรสาร: 053-805-390 

2. สาขาขอนแกน 3 

เลขท่ี 311/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง  
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000  
โทรศัพท:  043-322-755  
โทรสาร: 043-322-766 

9. สาขาสุราษฎรธานี 

เลขที่ 173/83-84 หมูที่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ ต.มะขาม
เตี้ย อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท: 077-222-595   
โทรสาร: 077-222-596 

3. สาขาหาดใหญ 1 

เลขที่ 200/221,223  อาคารจุลดศิ หาดใหญพลาซา  
ชั้น 2 ถนนนิพัทธอทุิศ 3 ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ   
จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท: 074-353-330  โทรสาร: 074-353-329 

10. สาขานครปฐม 

เลขที่ 28/16-17  ถ.ยงิเปา  ต.สนามจันทร  อ.เมือง
นครปฐม  จ.นครปฐม 73000 

โทรศัพท: 034-294-000   
โทรสาร: 034-294-098-99 

4. สาขาหาดใหญ 2 

เลขที่ 106  ถ.ประชาธิปตย  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ   
จ.สงขลา  90110   
โทรศัพท: 074-243-777   
โทรสาร: 074-244-955 

11. สาขาแมสาย 

เลขที่ 119 หมูที่ 10 ต.แมสาย อ.แมสาย  
จ.เชียงราย 57130 

โทรศัพท: 053-640-599   
โทรสาร: 053-733-819 

5. สาขาหาดใหญ 3 

ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญพลาซา   
เลขท่ี 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพทัธอุทิศ 3  
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท: 074-354-670  โทรสาร: 074-354-67 

12. สาํนักงานสาขาออนไลน ภูเก็ต  

เลขที่ 22/18  ถ.หลวงพอวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ   
อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000 

โทรศัพท: 076-210-499   
โทรสาร: 076-210-498 

6. สาขาเชยีงใหม 1   

เลขที่ 308 หมูบานเชยีงใหมแลนด ถ.ชางคลาน            
ต.ชางคลาน อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100 

โทรศัพท: 053-204-711    
โทรสาร: 053-235-880,053-272-369 

13. สาขาตรัง  

เลขที่ 59/28 ถ.หวยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง   
จ.ตรัง 92000 

โทรศัพท: 075-211-219   
โทรสาร: 075-212-400 

7. สาขาเชยีงใหม 2 

เลขที่ 310 หมูบานเชยีงใหมแลนด  ถ.ชางคลาน           
ต.ชางคลาน อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม  50100 

โทรศัพท: 053-235-889, 053-204-909 

โทรสาร: 053-235-890,053-204-910 

14. สาขากระบี ่ 
เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมืองกระบี่  
จ.กระบ่ี  81000 

โทรศัพท: 075-622-460   
โทรสาร: 075-622-464 
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15. สาขาปตตานี  

เลขที่ 300/69-70 หมูที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปตตานี  
จ.ปตตานี 94000 

โทรศัพท: 073-350-140-4   
โทรสาร: 073-350-014 

18. สาขานครราชสมีา  
ชั้น 7 อาคารสํานักงานเดอะมอลล นครราชสีมา  
หองเลขที่ A3 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท: 044-288-700   
โทรสาร: 044- 393-732, 044-393-749 

16. สาขาเชียงราย 
เลขที่  353/15 หมูที่ 4 ต.รมิกก  อ.เมืองเชียงราย   
จ.เชียงราย 57100 
โทรศัพท: 053-750-120   
โทรสาร: 053-750-127 

19. สาขาศรีราชา  
135/99 ตึกคอม ชั้น G ถ.สุขุมวทิ ต.ศรีราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทรศัพท: 038-772-777  
โทรสาร: 038-772-781 

17. สาขาอุดรธานี 
เลขที่ 197/29, 213/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท: 042-245-589  

โทรสาร: 042-324-146 

 

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบยีน: 

930,244,841 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

581,403,025 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท 

ทุนที่ออกจาํหนายและชาํระแลว: 

930,244,841 บาท แบงเปนหุนสามัญ  

581,403,025 หุน มูลคาหุนละ 1.60 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท: 0-2009-9000  
โทรสาร: 0-2009-9991 

ผูสอบบญัช:ี  
นางสาวรัตนา จาละ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3734 และ/หรือ  
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4951 และ/หรือ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4499 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท: 0-2264-0777  โทรสาร:  0-2264-0789-90 

 






