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นายซูดาร์โก  ฮาร์โซโน่ 

ประธานกรรมการ 

สารจากประธานกรรมการ 

ในช่วงทา้ยของปี 2559 เป็นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียอนัยิ่งใหญ่ของปวงชนชาว

ไทยดงัท่ีทุกท่านทราบแลว้นั้น เราทุกคนลว้นส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยงัไดน้อ้ม

น าพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี9 มาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวติต่อไป ในส่วนของบริษทัในกลุ่มกรุงศรี ไดมี้การสอดแทรกแนวคิดไวใ้นค่านิยม

องคก์ร เพ่ือเป็นแนวทางใหพ้นกังานทุกระดบัชั้นพึงยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั 

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา บริษทั หลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั(มหาชน) ไดพ้ยายามปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานและเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มาก

ท่ีสุด เพ่ือรองรับความเติบโตของปริมาณธุรกรรมและความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษทัใน

กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยธุยา ซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่ม MUFG แห่งประเทศญ่ีปุ่น 

ภายใตโ้ลกแห่งยคุดิจิตอลท่ีขอ้มูลข่าวสารและการบริการสามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้

อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  จึงนับเป็นความท้าทายของการด าเนินธุรกิจในยุคสมยัใหม่ท่ี

จ าเป็นตอ้งปรับตวัตลอดจนกา้วให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลง  บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั(มหาชน) ไดทุ่้มเทอยา่งเต็มท่ีท่ีจะด าเนิน

ธุรกิจภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  จากศกัยภาพของบริษทัฯผนวกเขา้กบัความร่วมมือของกลุ่ม MUFG และกลุ่ม

ธนาคารกรุงศรี ท าใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

ณ โอกาสน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณลูกคา้และผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนและไวว้างใจการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารตลอดจนพนักงานทุกท่านท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการส่งมอบการบริการท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ีพอใจของลูกคา้อยา่งมีความรับผิดชอบ ท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจจนเติบโตอยา่งมัน่คง และผมหวงัอยา่งยิ่งวา่จะ

ไดรั้บความสนบัสนุนอยา่งดียิง่จากทุกท่านตลอดไป 
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สารจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ในปี 2559 ดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์(SET Index) ของประเทศไทยเคล่ือนไหวใน
ทิศทางขาข้ึน  สลบักบัการแกวง่ตวัผนัผวนในไตรมาสสุดทา้ยของปี  ในท่ีสุดดชันีตลาด
หลกัทรัพยฯ์  มีการปรับตวัข้ึนมาปิดท่ีระดบั 1,542.94 จุด เพ่ิมข้ึน 254.92 จุด หรือคิดเป็นร้อย
ละ 19.79 โดยมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียประมาณ  50,245 ลา้นบาทต่อวนั เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
22.12 จากปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัประมาณ 41,141 ลา้นบาทต่อวนัในปี 2558  โดยมี
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของ SET และ Mai ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 15,504,636 บาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.99  จากปี2558   

ในดา้นผลประกอบการของบริษทัฯ พบวา่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่
ร้อยละ 1.85 เม่ือเทียบกบั ร้อยละ 1.63 ณ ส้ินปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.49 โดยส่วนใหญ่เป็น
การเพ่ิมของปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้สถาบนั และในเพ่ิมข้ึนในส่วนของ
รายไดจ้ากธุรกิจตวัแทนขายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงระบบการบริการเพ่ือ
รองรับการขยายการด าเนินธุรกิจมาในปีท่ีผา่นมา 

บริษทัหลกัทรัพย ์ กรุงศรี จ ากดั(มหาชน) ยงัมีแผนพฒันาและปรับปรุงการบริการ
อยา่งต่อเน่ืองควบคู่กบัการขยายฐานลูกคา้ทุกประเภทอยา่งไม่หยดุน่ิง เพ่ือเปิดโอกาสให้
ธุรกิจขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในปีน้ีคาดวา่จะสามารถเพ่ิมปริมาณการซ้ือขายของลูกคา้
สถาบนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และธุรกิจตวัแทนขายหน่วยลงทุน ก็จะมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความสะดวกของลูกคา้ใหม้ากข้ึน 
ซ่ึงคาดวา่จะมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจตวัแทนขายหน่วยลงทุนสามารถเติบโตไดอี้กเช่นกนั 

ดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธุรกิจลูกคา้รายบุคคล บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ดงัจะ
เห็นไดจ้ากในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการพฒันาความรู้ความสามารถของผูแ้นะน าการลงทุน นอกเหนือจากการสนบัสนุนการอบรม
ดา้นความรู้และความสามารถแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การทดสอบวดัระดบัความพร้อมของผูแ้นะน าการลงทุนอยูเ่สมอ เพ่ือมุ่งหวงัในการ
ในการบริการท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ต่อไปในระยะยาว 

จากการพฒันาภายใตค้วามสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ีจากธนาคารกรุงศรี จ ากดั(มหาชน) และกลุ่ม MUFG ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ 
ได้รับความไว้วางใจและได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ                       
SET International Roadshow2017 ซ่ึงบริษทัฯ จะมีการน าบริษทัจดทะเบียนไปพบปะกบักลุ่มนกัลงทุนต่างชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นในปี 2560  
ซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งบริษทัจดทะเบียนและบริษทัคู่คา้ในประเทศญ่ีปุ่น ท าให้บริษทัฯ มีส่วนช่วย
เก้ือหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศไดอี้กทางหน่ึง  และนับเป็นการเปิดมิติใหม่ของบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั(มหาชน)ในการ
ด าเนินธุรกิจในเวทีโลก  

ผมขอขอบคุณผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนพนกังานทุกท่าน รวมถึงลูกคา้และคู่คา้และผูมี้อุปการคุณทุกท่านท่ีมีส่วน
อยา่งยิ่งในการช่วยน าพาบริษทัฯ ให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งแข็งแกร่งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และหวงัวา่จะไดรั้บความสนบัสนุน
และความร่วมมือท่ีดีจากทุกท่านตลอดไป 

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ 
กรรมการ และ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
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       ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1  วสัิยทศัน์  

มุ่งมัน่สร้างสรรคบ์ริการทางการเงินท่ีดีท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ลูกคา้บนมาตรฐาน

สถาบนัการเงินชั้นน าระดบัโลก 

1.2  พนัธกจิ 

1.      สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ 

2.      พฒันาบุคลากร เพื่อคุณภาพการบริการท่ีดีเลิศ และส่งต่อคุณค่าใหก้บัลูกคา้อยา่งย ัง่ยนื 

3.      น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่าง

รวดเร็ว 

4.      สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 

5.     ด าเนินธุรกิจภายใต ้ความซ่ือสตัย ์โปร่งใส และธรรมาภิบาล 

1.3  ค่านิยมองค์กร  

 ดว้ยทีมงานท่ีพร้อมกา้วไปสู่ความเปล่ียนแปลงร่วมกนั มีจุดหมายเดียวกนัในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการท่ี

ประทบัใจ ภายใตค้วามโปร่งใสถูกตอ้งตามหลกัการทั้ง 6 ดงัน้ี 

1. ลูกค้าคือคนส าคัญ )Customer Centricity) ให้ความส าคญักบัลูกคา้เป็นอนัดบัแรก จะเขา้ใจในความคาดหวงั
และความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมตอบสนองดว้ยทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

2. ซ่ือสัตย์ปฏิบัตถูิกต้อง )Integrity)  ยดึความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเช่ือมัน่ โดยปฏิบติังานถูกตอ้ง 
โปร่งใส ยดึหลกักฎหมาย และหลกัจริยธรรม 

3. ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า )Team Spirit) ร่วมท างานเป็นทีม ดว้ยความคิดและจิตใจท่ีเปิดกวา้ง โดยมุ่งบรรลุ
เป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และกรุงศรี 

4. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ )Passion for Excellence) มุ่งมัน่ดว้ยจิตส านึกในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อ สร้างสรร
ผลงานและบริการท่ีดีท่ีสุด 

5. ก้าวทนัต่อความเปลีย่นแปลง )Embracing Changes) ตั้งใจท าส่ิงท่ีดีข้ึนในทุกๆวนั โดยเปิดรับความเปล่ียนแปลง
และประสบการณ์ใหม่ท่ีจะก่อประโยชน์อนัเป็นธรรมใหแ้ก่ลูกคา้และกรุงศรี 
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6. ก้าวสู่เวทรีะดบัโลก )Global Awareness)  มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะสถาบนัการเงินระดบัโลก เพ่ือ
สนบัสนุนการเติบโตของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย  

1.4  เป้าหมายในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษทัหลกัทรัพยช์ั้นน าท่ีให้บริการ โดยมุ่งเนน้การสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ลูกคา้ และให้

ความส าคญักับการพฒันาคุณภาพ และรูปแบบของงานวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เพ่ือน าเสนอขอ้มูลให้กบันักลงทุนทั่วไป 

รวมทั้งนกัลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ และทนั

ต่อเหตุการณ์ รวมถึงการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารทุน ตราสารหน้ี และตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานสนับสนุน และการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการบริหารจดัการ การปฏิบติังาน การใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด และสามารถตอบสนองต่อทุกความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัใหค้วามส าคญักบับริการธุรกิจการจดัการกองทุนส่วนบุคคลและการเป็นตวัแทน
ซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือสามารถใหบ้ริการลูกคา้ของบริษทัไดอ้ยา่งครบวงจร 

1.5    การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

ปี 2557   -    ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯไดย้า้ยท่ีท าการส านกังานใหญ่จากเดิมชั้น 5 อาคารธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากดั (มหาชน) ส านักเพลินจิต ไปยงั ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี        

เขต ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ปี 2558   -    วางรากฐานแผนงานการพฒันาบริษทัฯในช่วงสามปี โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขยายฐานลูกคา้รายบุคคล

และสถาบนั โดยใชค้วามสมัพนัธ์ของธนาคารกรุงศรีและเครือ MUFG เป็นเคร่ืองมือ  

ปี 2559  -    ด าเนินตามแผนท่ีไดว้างยทุธศาสตร์ไว ้โดยเป็นปีท่ีไดมี้การปรับเปล่ียนการท างานภายใน พฒันาเคร่ืองมือ
รวมถึงระบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้บุคคลและสถาบนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์6 ประเภท 

ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

 บริษทัฯ เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) หมายเลข 29 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 บริษทัฯ มีส านกังานสาขาจ านวนรวม 13 แห่ง โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาเอ็มโพเรียมทาว
เวอร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาพระราม 2 และ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส)  เป็นสาขาในต่างจงัหวดัอีก         
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9 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาสุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขานครปฐม สาขานครราชสีมา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงราย 
สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก 

1.6 ธุรกจิหลกั 

ปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มี 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษทัฯให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่นักลงทุนทัว่ไป และนัก

ลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2558 และในปี 2559 บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 1.85 ตามล าดบั 

2. ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษทัฯ ให้บริการดา้นธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แก่นกัลงทุน

ทัว่ไปและนกัลงทุนสถาบนั โดยในปี 2558 และในปี 2559 บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดนายหนา้ซ้ือขายสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ร้อยละ 0.81 และร้อยละ 0.62 ตามล าดบั  

3. ธุรกิจการลงทุน บริษทัฯมีการลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้ งประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุน โดยมีการลงทุนของ

บริษทัฯ ซ่ึงสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือบัญชีลงทุนของบริษัท 

(Proprietary Trading) ซ่ึงเป็นการลงทุนในระยะสั้น และการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซ่ึงเป็นการลงทุน

ในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

ในส่วนของผลประกอบการส าหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 รายไดห้ลกัของบริษทัฯมาจากค่าธรรมเนียมการ
เป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมและบริการ โดยโครงสร้าง
รายไดข้องบริษทัฯสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
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ณ ส้ินปี 2557 ปี 2558 และปี 2559  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม  1,601.9 ลา้นบาท1,679.8 ลา้นบาทและ 2,098.8ลา้น
บาทตามล าดบั ขณะท่ีมีหน้ีสินรวม 565.0  ลา้นบาท 626.8  ลา้นบาทและ 995.3  ลา้นบาทตามล าดบั และส่วนของผู ้
ถือหุ้นจ านวน 1, 036.9  ลา้นบาท 1,0 53.1  ลา้นบาทและ 1,10 3.4  ลา้นบาทตามล าดบั โดย ปี 2557  ปี 2558 และปี 
2559  บริษทัฯ มีอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไปอยูใ่นช่วงร้อยละ 49.70 -218.95 ร้อยละ 
70.48 -260.79 และร้อยละ 33.07 -183.59  ตามล าดบั ซ่ึงเกินกวา่อตัราขั้นต ่าท่ีร้อยละ 7.0   ตามเกณฑก์ารด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่านายหนา้ 477.8 85.3 445.2 86.1 519.4 87.3 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 14.7 2.6 6.8 1.3 12.6 2.1 
ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 6.8 1.2 3.4 0.7 2.3 0.4 
ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายตราสาร
อนุพนัธ ์

(0.7) (0.1) 1.2 0.2 1.2 0.2 

ดอกเบ้ีย และเงินปันผล 21.2 3.8 19.2 3.7 17.9 3.0 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 34.7 6.2 36.4 7.0 35.5 6.0 
รายไดอ่ื้น 5.5 1.0 5.0 1.0 6.1 1.0 
รวม 560.0 100.0 517.2 100.0 595.0 100.0 
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ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลกัทรัพย์ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2555 

มูลค่าหลกัทรัพยร์วมตามราคาตลาดของตลาดหลกัทรัพย ์(ลา้นบาท) 13,856,283 12,282,754 15,079,272 

มูลค่าหลกัทรัพยร์วมตามราคาตลาดของตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ (ลา้น
บาท) 

383,075 323,478 425,364 

จ านวนบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เปิดด าเนินการ 34 36 36 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมผา่นบริษทั (ลา้นบาท) 289,512 318,207 423,775 

ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 1.42 1.64 1.85 

อนัดบัส่วนแบ่งการตลาด 26 27 26 

มูลค่าการซ้ือขายแยกตามประเภทลูกคา้ (ลา้นบาท)       

-                     บญัชีลงทุนของบริษทั 17,511 9,036 8,149  

-                     สถาบนั                                                                                                                                                                                           98,543 145,492 228,039  

-                     ลูกคา้ทัว่ไป 189,057 171,081 184,952  

-                     ลูกคา้ต่างประเทศ 1,887 1,607 10,720  

มูลค่าการซ้ือขายแยกตามประเภทบญัชี (ลา้นบาท)*       

-                     Cash Account 245,210 273,393 384,350  

-                     Credit Balance Account 11,462 9,334 9,520  

-                     Cash Balance Account 32,815 35,453 29,840  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

ธุรกิจของบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ธุรกิจ

ตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และธุรกิจการลงทุน โดยรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่มมีดงัน้ี 

2.1    ธุรกจินายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์และธุรกจิตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

บริษทัฯให้บริการดา้นการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ากบัลูกคา้ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

นิติบุคคล และลูกคา้สถาบนัโดยบริษทัฯเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมายเลข 29 และใหบ้ริการขอ้มูล

การวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน บริษทัฯมีนโยบายในการรับลูกคา้และ

แนวทางก าหนดวงเงินซ้ือขายใหก้บัลูกคา้ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1.   บุคคลธรรมดา พิจารณาจากฐานะทางการเงิน อายุ อาชีพ ท่ีมาของรายได ้ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนใน

หลักทรัพย์ ความสามารถในการรับความเส่ียงโดยพิจารณาจากเอกสารประกอบต่างๆ ได้แก่ ส าเนาบัตร

ประชาชน สมุดบญัชีเงินฝาก  Bank Statement หรือขอ้มูลแสดงฐานะการเงินอ่ืน  

2.  นิติบุคคล พิจารณาจากประเภทธุรกิจ ท่ีมาของรายไดแ้ละผลประกอบการธุรกิจ ความมัน่คงทางการเงิน ภาระ

หน้ีสิน กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร อายุ อาชีพ ท่ีมาของรายได ้วตัถุประสงค์ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ความสามารถในการรับความเส่ียงโดยพิจารณาจากเอกสารประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงินยอ้นหลงั 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั  บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้เปิดบัญชีกับบริษทั

หลกัทรัพย ์Bank Statement รวมทั้งเอกสารแสดงฐานะการเงินอ่ืน   

นอกจากน้ีบริษทัฯไดรั้บความร่วมมือจากลูกคา้ในการใหข้อ้มูลเพ่ือการจดัให้ลูกคา้แสดงตน( Know Your Client หรือ KYC) และ 

แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงของลูกคา้ (Client Suitability Test) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะท าการประเมิน

ความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน และการทบทวนวงเงินซ้ือขายอยา่งสม ่าเสมอ 

ประเภทบัญหีซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 แบบ ดงันี ้ 

1.   บัญหีซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด  (Cash Account) คือ บัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้จะตอ้งช าระราคาค่าซ้ือ

หลกัทรัพยใ์ห้บริษทัภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์โดยลูกคา้จะตอ้งวางเงินสด หรือหลกัทรัพยเ์ป็น

หลักประกันก่อนซ้ือในอตัราส่วนขั้นต ่าตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯก าหนด และบริษัทฯจะส่งมอบเงินค่าขาย

หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ท่ีขายหลกัทรัพยใ์นวนัท าการท่ี 3 นบัแต่วนัท่ีสัง่ขายหลกัทรัพยไ์ด ้ 

2.   บัญหีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) คือ บัญชีท่ีมีการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือ
หลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งวางเงินสดหรือหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเร่ิมตน้ ในอตัราส่วนขั้นต ่าของ
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จ านวนเงินท่ีจะใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์(Initial Margin) และตอ้งรักษาระดบัมูลค่าหลกัประกนั (Maintenance Margin) 
ไวไ้ม่ต ่ากวา่อตัราท่ีบริษทัฯก าหนด ทั้งน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่อตัราท่ีส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 

3.   บัญหีซ้ือขายหลกัทรัพย์ประเภทวางเงินล่วงหน้าทั้งจ านวน  (Cash Balance) บญัชีท่ีลูกคา้วางเงินไวล่้วงหนา้กบับริษทัฯ 

เต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือมีขอ้ตกลงให้บริษทัฯ หักเงินตามค าสั่งของบริษทัฯ ใน

บัญชีเงินฝากของลูกคา้ท่ีฝากเงินไวเ้ต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพย์ก่อนการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขาย

หลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีดงักล่าว  

4. บัญหีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives)  บญัชีท่ีลูกคา้ตอ้งวางเงินหลกัประกนัดว้ยระดบัหลกัประกนัเร่ิมตน้ 

(รวมค่านายหนา้ซ้ือขายสัญญาล่วงหนา้และภาษีมูลค่าเพ่ิม) เม่ือตอ้งการซ้ือขายในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ี บริษทั 

ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีการซ้ือขายภายใตพ้ระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ พ.ศ. 2546     ไดแ้ก่  ฟิวเจอร์ส (Futures)    ออปชนั (Options) และออปชนับนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on 

Futures) ของสินทรัพยอ์า้งอิงประเภทต่าง ๆ โดยบริษทัฯมีการปรับมูลค่าตามราคาตลาดคา้เพ่ือค านวณก าไรหรือขาดทุน

จากฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ตอ้งรักษาระดบัมูลค่าหลกัประกนัเทียบเท่าเงินสดไม่ต่ากวา่ระดบั

หลกัประกนัรักษาสภาพ  

ทั้งน้ี บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยทุ์กประเภทและบญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้น นอกจากใช้บริการผ่าน

เจ้าหน้าท่ีผูแ้นะน าการลงทุนของบริษัทฯแล้ว ลูกค้ายงัสามารถยื่นความจ านงค์ขอส่งค าสั่งซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต (Internet) เองไดอี้กดว้ย 

2.2      ธุรกจิตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ใน ปี 2557  ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดค้่านายหน้าจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นจ านวน

ทั้งส้ิน 19.30 ลา้นบาท 26.14 ลา้นบาท และ 24.33 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.45 ร้อยละ 5.05 และร้อยละ 4.09  ของรายได้

รวม ตามล าดบั  

2.3    ธุรกจิการลงทุน 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนเพ่ือเพ่ิมรายไดเ้สริมอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้าก

ธุรกิจการลงทุนเป็นจ านวน 27.3  ลา้นบาท 23.8  ลา้นบาทและ 21.4 ลา้นบาทตามล าดบั รายไดด้งักล่าวประกอบดว้ย

รายได้ดอกเบ้ียเงินปันผล และก าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ ทั้ งน้ี ส้ินปี 2557            

ส้ินปี 2558 และส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีเงินลงทุนเฉพาะตราสารทุน ในจ านวนท่ีเท่ากนั คือ 7.8 ลา้นบาท  

บริษทัฯ มีการลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้ งประเภทตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์ โดยนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ
สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือบญัชีลงทุนของบริษทั (Proprietary 
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Trading) ซ่ึงเป็นการลงทุนในระยะสั้น และนโยบายการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซ่ึงเป็นการลงทุนในระยะ
ปานกลาง ในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูงและใหผ้ลตอบแทนท่ีดี 

นโยบายการลงทุนในบญัชีลงทุน (Proprietary Accounts) 

บริษทัฯมีนโยบายในการลงทุนไดเ้ฉพาะหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 และตราสาร

อนุพนัธ์ ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) โดยจะมุ่งเน้นหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีสภาพคล่องและ

โอกาสท าก าไรสูงเป็นหลกั โดยเป็นการลงทุนในระยะสั้น เพ่ือให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ภายใตร้ะดบัความ

เส่ียงท่ี ยอมรับไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยแบ่งนโยบายการลงทุนเป็น 2 ลกัษณะ คือ Proprietary Trading 

และ Directional Investment ดงัน้ี 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของการลงทุน Proprietary Trading 

บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือบญัชีบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดให้ขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์เพ่ือจ ากดัผลขาดทุน (Stop Loss) ทันที เม่ือมีผลขาดทุนรวม         
ณ ขณะใดขณะหน่ึงเกินกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวข้องแต่ละบญัชี โดยรายการนั้นตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูท่ี้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมายเท่านั้น 

2. ภายในปีปฏิทินเม่ือมีผลขาดทุนสะสมรวมต่อบญัชีทั้งจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
จริง (Realized Loss) และยอดขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง (Unrealized Loss) เป็นผลขาดทุนสะสมรวมกนัถึง
เกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว ้ บริษทัฯ จะด าเนินการให้ผูดู้แลบญัชีลงทุน หยดุท าการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือตรา
สารอนุพนัธ์ Proprietary Trading ทนัที โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถอนุมติั และอาจก าหนดเพ่ิมวงเงิน
ขาดทุนสะสมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรายดงักล่าวเพ่ือเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีอีกคร้ัง 

3. ก าหนดใหผู้ดู้แลบญัชีลงทุนของบริษทัฯ แต่ละท่าน สามารถลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารอนุพนัธ์ ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงไดใ้นมูลค่าไม่เกินกวา่เกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

4. ก าหนดนโยบายใหผู้ดู้แลบญัชีลงทุนของบริษทัฯควบคุมมิใหส้ดัส่วนมูลค่าการซ้ือขาย Proprietary Trading รวม
ของบริษทัฯ ในแต่ละหลกัทรัพยเ์ทียบกบัมูลค่าการซ้ือขายรวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารอนุพนัธ์นั้นๆ ในแต่
ละวนัท าการไม่ใหเ้กินกวา่สดัส่วนท่ีบริษทัฯก าหนด 

5. จ ากดัความเส่ียงในการลงทุนโดยก าหนดให้ผูดู้แลบญัชีลงทุนของบริษทัฯสามารถถือหลกัทรัพยห์รือตราสาร
อนุพนัธ์ขา้มวนัโดยมีมูลค่ารวมทุกบญัชีไม่เกินวงเงินรวมตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด และมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตรา
สารอนุพนัธ์ของแต่ละบญัชีไม่เกินมูลค่าท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

6. ก าหนดใหผู้ดู้แลบญัชีลงทุนของบริษทัฯมีการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นร้อยละรวมของทุกบญัชีเทียบกบัร้อยละของ
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัฯ  ณ ส้ินวนัท าการ ไม่เกินกวา่เกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด และจ านวนร้อยละการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องแต่ละบญัชีก าหนดไม่เกินจ านวนร้อยละท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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7. ผูดู้แลบัญชีจะตอ้งรับผิดชอบและปฏิบติัตาม KSS Procedure for Volcker Rule Compliance Program 
(Proprietary Trading ) และ KSS Volcker Rule Guideline (Proprietary Trading/TOTUS) 

อน่ึง บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองของการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงมีนโยบายห้ามผูดู้แลบัญชีลงทุนของบริษัทฯ ท าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามกฏระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัต่างๆ ของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย ์

ฯโดยเฉพาะเร่ือง ลกัษณะการส่งค าสั่งซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสมตามหนังสือ กข. (ว) 3/2553 ของตลาด

หลกัทรัพย ์เร่ือง ลกัษณะการส่งค าสัง่ซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสม ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 โดยการปฏิบติัใดๆ 

ท่ีฝ่าฝืนในเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ จะถือวา่เป็นความผิดร้ายแรงของผูดู้แลบญัชีบริษทัฯ 

นโยบายการลงทุนทางตรง (Directional Investment) 

บริษทัฯ จะลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งประเภทตราสารหน้ี ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธ์ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

(TFEX) ภายในวงเงินตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด โดยมีขอบเขตการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

ตราสารทุน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจท่ีมีโอกาสในการเติบโตและศกัยภาพในการท าก าไรท่ีสูง โดยมีระยะเวลาใน

การ ลงทุนไม่เกิน 270 วนั ทั้งในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือตราสารอนุพนัธ์ โดยผลตอบแทนท่ีคาด

วา่จะไดรั้บจากการลงทุนจะเป็นทั้งก าไรจากการขายหลกัทรัพยห์รือตราสารอนุพนัธ์ และเงินปันผล  

นโยบายการบริหารความเส่ียงของการลงทุน (Directional Investment) 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการลงทุนจึงมี
การก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารสายงานคา้หลกัทรัพยร่์วมกนัเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการก าหนด เป้าหมาย 
และกลยทุธ์การลงทุน ตลอดจนถึงการบริหารเงินลงทุน ติดตาม ควบคุม รวมทั้งประเมินผลความเส่ียงและผลการลงทุน 
ภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

2.4   ธุรกจิอืน่ๆ 

นอกเหนือจากบริการท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจการจดัการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซ่ึงเป็น

การให้บริการด้านการบริหารทรัพยสิ์น อีกทั้ งยงัเป็นผูใ้ห้บริการเป็นตวัแทนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent 

Services) เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นการลงทุนของลูกคา้ไดอ้ยา่งรอบดา้น 
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การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

ธุรกจินายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์ 

ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในปี 2559 กลบัสู่ทิศทางขาข้ึน โดย Set Index ปิด ณ ส้ิน เดือนธนัวาคม 2559 ท่ี
ระดบั 1,543 จุด เพ่ิมข้ึน 255 จุด หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.8 เม่ือเทียบกบัราคาปิด ณ ส้ินปี 2558 ท่ี 1,288 จุด นบัเป็นอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเป็นอนัดบั 1 ของภูมิภาค โดยมีมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียในปี 2559 ท่ี 50,245 ลา้นบาทต่อวนั 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียในปี 2558 ท่ี 41,141 ลา้นบาทต่อวนั 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยท่ี์ปรับตวัข้ึนอยา่งโดดเด่นในปี 2559 มาจากปัจจยัพ้ืนฐานของประเทศท่ีแขง็แกร่งโดยเฉพาะตวัเลข
เศรษฐกิจท่ีกลบัมาขยายตวั โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตวัร้อยละ 3.2 และขยายตวัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3.5 ในไตรมาส 2 
ก่อนจะชะลอตวัลงเล็กน้อยเป็นขยายตวั 3% ในไตรมาส 3 ขณะท่ีทั้งปีคาดว่าจะขยายตวั 3.2% เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ี
ขยายตวัเพียง 2.8% นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัขานรับผลการลงประชามติท่ีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโหวตเห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพว่งท าให้นกัลงทุนมีความคาดหวงัวา่จะมีการเลือกตั้งเกิดข้ึนในปี 2560 นอกจากปัจจยับวก
ในประเทศท่ีแข็งแกร่งตลาดหุ้นไทยยังได้ผลบวกจากการไหลเข้าของเม็ดเ งินลงทุนจากต่างชาติหลังจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ชะลอการข้ึนอตัราดอกเบ้ียและลดจ านวนคร้ังของการปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียในปี 2559 ลงจาก 4 คร้ังเหลือเพียง 1 คร้ัง โดยปี 2559 นักลงทุนต่างชาติเขา้ซ้ือสุทธิในตลาดหุ้นไทยมากถึง 
77,927 ลา้นบาท นับเป็นการเขา้ซ้ือสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นปีแรกในรอบกว่า 4 ปี   ส่งผลให้หุ้นในกลุ่ม Big Cap 
ปรับตวัข้ึนโดดเด่น น าโดย กลุ่มพลงังาน ธนาคาร และ กลุ่มส่ือสาร โดยกลุ่มพลงังานเป็นกลุ่มท่ีปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดและ
เป็นกลุ่มน าตลาดในปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากไดแ้รงหนุนจากราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกกลบัมาฟ้ืนตวั หลงัจากกลุ่มผูผ้ลิต
น ้ ามนัดิบพยายามสร้างเสถียรภาพในตลาดน ้ ามนัดว้ยการควบคุมปริมาณการผลิตของประเทศสมาชิก โดยปี 2559 ราคา
น ้ ามนัดิบ WTI ปรับตวัลงสู่ระดบัต ่าสุดของปีท่ีระดบั 26 ดออลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ ก่อนจะฟ้ืนตวัอยา่ง
ต่อเน่ืองและปิด ณ ส้ินปีท่ีระดบั 53.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45 จากราคาปิด ณ ส้ินปี 2558 ท่ี 37.1 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล 

ภาวะการแข่งขันของธุรกจิหลกัทรัพย์ 

ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยยงัคงรุนแรง แมใ้นปี 2559 ดชันีจะเคล่ือนไหวในทิศทางขาข้ึนและ

มีมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียสูงกวา่ 50,245 ลา้นบาทต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 แต่ดว้ยการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมนายหนา้ซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์และการเขา้มาของคู่แข่งจากต่างชาติท าให้การแข่งขนัยงัรุนแรง โดยปี 2559 มีบริษทัหลกัทรัพยใ์หม่

เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง คือบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั ส่งผลให้ปี 2559 มีจ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจ

หลกัทรัพยใ์นประเทศไทยทั้งหมด 36 แห่ง โดยผูป้ระกอบการใน 10 อนัดบัแรกยงัครองส่วนแบ่งการตลาดมากกวา่ ร้อย

ละ 50 ของตลาดรวม ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทัหลทัรัพยก์รุงศรีมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.85 อยู่ในอนัดบัท่ี 26 ของ

ผูป้ระกอบการทั้งหมดและสูงข้ึนจากปีก่อนหนา้ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.63  
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ปี 2560 คาด SET Index ยงัเคล่ือนไหวผนัผวนในทิศทางข้ึนและคาดกรอบการเคล่ือนไหวของดชันีในช่วง 1,400 -1,750 
จุด มีปัจจยัหนุนจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง จากการเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ การ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะกลบัมาเป็นบวกตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก และภาคการท่องเท่ียวยงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีการจดัการเลือกตั้งซ่ึงคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 ยงัเป็นปัจจยับวกส าคญัท่ีจะดึงดูดเมด็เงิน
ลงทุนจากต่างประเทศและผลกัดนัใหต้ลาดหุน้ไทยปรับตวัสูงข้ึน ดว้ยแนวโนม้ดชันีท่ีเป็นขาข้ึนจะส่งผลบวกโดยตรงตอ่
ธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขนัใน
ธุรกิจท่ีรุนแรง อยา่งไรก็ตามเพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยืนบริษทัหลกัทรัพยจ์ะตอ้งสร้างความแตกต่าง ดว้ยการพฒันาช่องทาง
การตลาด น าเสนอบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมอาทิ การลงทุนดา้นงานวิจยัและน าเสนอบทวิเคราะห์ท่ีมีคุณภาพ  พฒันาระบบ
เทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอาทิ การออกแบบระบบการซ้ือขายอตัโนมติั (Algorithmic Trading)  

ธุรกจินายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 
โดยมีปริมาณการซ้ือขายรวมฟิวเจอร์และออปชัน่ 69,576,164 สัญญา  และมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 285,189 
สญัญา เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 42.77 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีการซ้ือขายมากท่ีสุดคือ Single Stock 
Futures โดยมีการซ้ือขายรวมกวา่ 33,826,624 สัญญา และมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 138,634 สัญญา เติบโตข้ึน 
ร้อยละ 70.93 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยวิธีการซ้ือขายของ Single Stock Futures ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการส่งค าสั่งซ้ือ
ขายแบบ Block Trade ซ่ืงเป็นวิธีท่ีช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้กบั Single Stock Futures ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีจ านวน
สถานะคงคา้งของตลาดสญัญาซ้ือขายมีจ านวนทั้งส้ิน 1,919,913 สญัญา เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนกวา่ร้อยละ 103.92 

ส าหรับโครงสร้างผูล้งทุนในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ผูล้งทุนในประเทศมีสัดส่วนสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.78 
รองลงมาไดแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศคิดเป็นร้อยละ 36.80 และผูล้งทุนต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 10.42โดยสดัส่วน
ของผูล้งทุนในประเทศและผูล้งทุนต่างประเทศมีการปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะท่ีสัดส่วนผูล้งทุน
สถาบนัมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนในปี 2559 ส่วนจ านวนบญัชีซ้ือขายมีการเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 15,709 บญัชี ซ่ึงปรับตวัเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 13.83 ท าใหใ้นปี 2559 มีผูเ้ปิดบญัชีซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นจ านวน 129,284 บญัชี 

ทั้งน้ี บริษทัฯยงัคงให้ความส าคญักบัการให้ความรู้แก่ลูกคา้ผ่านการจดัอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกคา้มีความเขา้
ใจความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเกิดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และสามารถน าความรู้รวมถึงกลยทุธ์ท่ีได้
จากการอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการลงทุนได ้
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

บริษทัฯได้ตระหนักถึงและให้ความส าคัญอย่างมากในการบริหารความเส่ียง เน่ืองจากธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีมีความ
อ่อนไหวต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษทัฯตอ้งเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆท่ีไม่
แน่นอน โดยสายงานบริหารความเส่ียงมีสายบงัคบับญัชาข้ึนตรงกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท าหนา้ท่ีติดตามดูแลงานบริหารความ
เส่ียงดา้นต่างๆของบริษทัฯ ดงัน้ี 

3.1   ความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกจิ สภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจ 

ความเคล่ือนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและความเช่ือมัน่

ของนกัลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ   

ความผนัผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนอาจเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของบริษทัฯ เช่น ความผนัผวนของราคาน ้ ามนั เหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัญหาทางการเมือง 

และปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งในภูมิภาคต่างๆของโลก เหตุการณ์เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ และส่งผลลบต่อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงปริมาณการ

ระดมทุนและการน าหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ

การด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิหลกัทรัพย์และธุรกจิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมี

ลกัษณะการให้บริการท่ีเหมือนกนั โดยเฉพาะการให้บริการในดา้นการเป็นตวัแทนนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งผู ้

ให้บริการเป็นบริษทัสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจ านวนรวมมากถึง 39 ราย ขณะท่ีตลาดอนุพนัธ์ มีผู ้

ให้บริการเป็นตวัแทนนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์จ านวน 44 ราย นอกจากน้ีในช่วง

ระหว่างปี 2553 - 2554 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดให้บริษทัหลกัทรัพยคิ์ดค่าธรรมเนียมการเป็น

นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบขั้นบนัได โดยลูกคา้ท่ีมีการซ้ือขายต่อวนัเกินกวา่ 20 ลา้นบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมใน

อตัราท่ีตกลงกนั ก่อนท่ีจะเปิดให้มีการต่อรองค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบเสรีในปี 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึง

ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูงยิง่ข้ึนเร่ือยมา 

3.3   ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย  

ในปี 2558 และในปี 2559 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ มีสัดส่วนเท่ากบั
ร้อยละ 49.3 และร้อยละ 57.1 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมของลูกคา้ทั้งบริษทัฯตามล าดบั  และส าหรับการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้น ปริมาณการซ้ือขายของลูกคา้รายใหญ่ 10 อนัดับแรกของบริษทัฯในปี 2558 และ         
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ในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  14.9 และ 43.4 ของปริมาณการซ้ือขายรวมของลูกคา้ทั้งบริษทัฯตามล าดบั ดงันั้น
หากบริษทัฯสูญเสียลูกคา้กลุ่มดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าฯ ของบริษทัฯ
ได ้   อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและกลุ่มลูกคา้รายใหญ่มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมาโดยตลอด และบริษทัฯไดต้ระหนกัถึง
ความเส่ียงในดา้นน้ีจึงมีนโยบายขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพ่ือขยายฐานลูกคา้ทั้งประเภทสถาบนั และรายย่อยให้มากข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2559 สัดส่วนของปริมาณซ้ือขายของลูกคา้สถาบนัของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วน
เท่ากบัร้อยละ 56 ของปริมาณการซ้ือขายรวมของลูกคา้ทั้งบริษทัฯ 

3.4   ความเส่ียงจากการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯมีความเส่ียงหากบริษทัฯในฐานะผูรั้บประกนัการจ าหน่ายซ่ึงไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรัพยไ์ดห้มดตามท่ี

รับประกนัไว ้บริษทัฯจะตอ้งรับหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการจ าหน่ายเขา้ไวใ้นบญัชีเงินลงทุนของบริษทั ฯ อนัอาจท าให้

บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลกัทรัพยด์งักล่าวภายหลงัท่ีเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ลดลงต ่ากวา่

ราคาท่ีรับประกนัการจ าหน่าย อยา่งไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษทัฯไม่เคยประสบปัญหาจากความเส่ียงจากการจดัจ าหน่าย

และรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์น่ืองด้วยบริษทัมีกระบวนการในการลดความเส่ียงโดยไดมี้การศึกษาและ

วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์ละพิจารณาความสนใจของลูกคา้หรือนักลงทุนก่อนมีการ

รับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง 

3.5   ความเส่ียงจากการผดินัดห าระเงนิค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือผดินัดห าระการวางเงินประกันการลงทุนในสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และความเส่ียงอนัเกดิจากหนีสู้ญ 

ในการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ในดา้นธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยทัว่ไปลูกคา้จะตอ้งช าระเงิน

ค่าซ้ือหลกัทรัพยห์รือส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ีลูกคา้ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์

ของตน ดงันั้นบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงหากลูกคา้ผิดนดัช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย ์หรือมิไดส่้งมอบหลกัทรัพยท่ี์ขาย

ใหแ้ก่บริษทัฯภายในวนัท่ีก าหนด หรือไม่สามารถช าระเงินกูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาวะท่ีตลาด

หลักทรัพย์มีความผนัผวนสูง นอกจากน้ีส าหรับธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า บริษัทฯยงัมีความเส่ียงจากการท่ี

หลกัประกนัของลูกคา้อาจไม่พอเพียงในการช าระหน้ีสินท่ีมีต่อส านกัหักบญัชี และหักช าระผลขาดทุนจากการลงทุน

ของลูกคา้ 

3.6   ความเส่ียงจากการให้กู้ยมืเงนิเพือ่ซื้อหลกัทรัพย์ 

การใหกู้ย้มืเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนจากการให้กูย้ืมเงิน ขณะเดียวกนับริษทัฯมีความเส่ียงจาก
การท่ีลูกคา้อาจผิดนดัช าระหน้ีได ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้น ามาเป็นหลกัประกนัมีมูลค่าต ่ากวา่ยอดหน้ีท่ี
มีอยู่ ซ่ึงโดยปกติจะไม่มีเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯมีหลกัเกณฑ์การด ารงหลกัประกัน ท าให้เม่ือมูลค่า
หลกัประกนัของลูกคา้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ลูกคา้จ าเป็นตอ้งฝากหลกัประกนัเพ่ิม หรือลดยอดหน้ี และบริษทัฯมี
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ขั้นตอนการ Call Margin / Force Sell และคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์อนุญาตให้ซ้ือ หรือน ามาเป็นหลกัประกนั ท่ีชดัเจน 
รอบคอบ รัดกมุ ท าใหบ้ริษทัฯ บริหารความเส่ียงดา้นน้ีไดอ้ยา่งดี 

3.7  ความเส่ียงทางด้านพึง่พงิบุคลากร 

ในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัฯตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถ ความช านาญ และความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน บุคลากรจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกิจ

โดยเฉพาะบุคลากรหลกัดา้นการลงทุนในบญัชีลงทุนบริษทั ดา้นการตลาด และวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ในสภาวะท่ีธุรกิจ

หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการแข่งขนัสูง และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และความช านาญในการ

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยมี์อยูอ่ยา่งจ ากดั ท าใหเ้กิดการแยง่ชิงบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงการโยกยา้ยบุคลากร อาจ

ส่งผลต่อความต่อเน่ืองของการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯได ้ 

3.8   ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบคอมพวิเตอร์ 

การด าเนินธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วน

ใหญ่ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยท่ีส าคญัอีกปัจจัยหน่ึงในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงการขัดข้อง หรือความ

ผิดพลาดของระบบดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ 

3.5   ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกจิหลกัทรัพย์ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อก าหนดทีเ่ข้มงวด 

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมอยา่งเขม้งวด โดยกฎหมายและขอ้ก าหนดจาก

ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลซ่ึงประกอบดว้ย ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดอนุพนัธ์ นอกจากน้ี

บริษทัฯยงัเป็นบริษทัในเครือของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จึงตอ้งถูกควบคุมโดยขอ้ก าหนดของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเร่ือง การก ากับแบบรวมกลุ่มสถาบันการเงินอีกด้วย ดังนั้นหากมีการก าหนดหรือแก้ไข

เปล่ียนแปลงนโยบายการก ากบัดูแลของภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล บริษทัฯจึงอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขนัของบริษทัฯ ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบริษทัฯอาจจะมีความรับผิดในการด าเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และการไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนในการรับค าสั่งซ้ือ

ขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ เป็นตน้  
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3.10  ความเส่ียงจากการไม่สามารถด าเนินธุรกจิได้อย่างต่อเนื่อง 

 เหตุการณ์ช่วงภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น อุบติัภยั ภยัธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เหตุการณ์จลาจล อาจเป็นเหตุให้

บริษทัฯไม่สามารถให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเม่ือ

เผชิญวิกฤตดงักล่าว บริษทัฯจึงไดจ้ดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Contingency Plan) ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการบริษทั มีการซักซ้อมท าความเขา้ใจ กับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างสม ่าเสมอ และมีการทดสอบ

ระบบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหป้ฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.    ทรัพย์สินทีใ่ห้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมทั้ งส้ิน          
45.79 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธิ ราคาตามบัญหี ภาระผูกพนั 
  หลงัหักค่าเส่ือม 

(พนับาท) 
 

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน เป็นเจา้ของ 11,503 - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 1,319 - 
คอมพิวเตอร์ 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือ
ถอนทรัพยสิ์น 
งานระหวา่งก่อสร้าง 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

24,811 
 

2,356 
5,800 

- 
 

- 
- 

 รวม             45,789 - 
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สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามท่ีปรากฎในงบการเงินไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

และอ่ืนๆ ซ่ึงมีราคาทุนหลงัหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 22.29 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี  บริษทัฯยงัมีสินทรัพยป์ระเภทใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ดงัน้ี 

ใบอนุญาต รายละเอยีดของใบอนุญาต 

1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
- การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
- การคา้หลกัทรัพย ์
- การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
- การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

ใบอนุญาตเลขท่ี 002/2542 
ออกใหโ้ดยกระทรวงการคลงั ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2542 

2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใบอนุญาตเลขท่ี 0016/2551 
ออกให้โดยคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ณ 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 
(ทั้งน้ี การอนุญาตมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551) 

3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล 

ใบอนุญาตเลขท่ี 002/2543 
ออกใหโ้ดยกระทรวงการคลงั ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2543 

4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยืม
และใหย้มืหลกัทรัพย ์

ใบอนุญาตเลขท่ี ด07-0051-18 
ออกใหโ้ดยกระทรวงการคลงั ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2556 

5 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว ใบอนุญาตเลขท่ี 1755703253 
ออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 
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สญัญาเช่า 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีท าการส านกังานใหญ่ และท าสัญญาเช่าอาคารเพ่ือใช้
เป็นท่ีตั้งส านกังานสาขาจ านวน 13 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆ โดยมีรายละเอียดของสญัญาดงัต่อไปน้ี 

พืน้ทีส่ านักงาน รายละเอยีดของสัญญา 

ส านักงานใหญ่ 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

คู่สญัญา:  บริษทั บีบีทีว ีเอค็ควต้ีิ จ ากดั 
พ้ืนท่ี:  2,324  ตารางเมตร 
ระยะเวลา:  1 กรกฎาคม  2557 – 30 มิถุนายน 2560  
  

ส านักงานสาขาเอม็โพเร่ียมทาวเวอร์ 
เลขท่ี 622 ชั้น 10 อาคารเอม็โพเร่ียมทาวเวอร์   ถนนสุขุมวิท    
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

คู่สัญญา: กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (จดัการโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั) 
พ้ืนท่ี: 418.76  ตารางเมตร 
ระยะเวลา: 1 เมษายน  2557 - 31 มีนาคม 2560 
(ใหค้  ามัน่ต่อสญัญาเช่าไดอี้ก 3 ปี ) 
 

ส านักงานสาขาสุพรรณบุรี 
เลขท่ี 249/171-2 หมู่ 5 ต าบลท่าระหดั 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

คู่สญัญา: นายกิตติศกัด์ิ โภควรรณวทิย ์
พ้ืนท่ี: อาคารพาณิชย ์2 คูหา 
ระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562 
 (ใหค้  ามัน่ต่อสญัญาเช่าไดอี้ก 3 ปี ) 
 

ส านักงานสาขาหลบุรี 
เลขท่ี 64/17 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย  อ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

คู่สญัญา: นายภกัดี กาลวนัตวานิช 
พ้ืนท่ี: อาคารพาณิชย ์1 คูหา 
ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2562 
 

ส านักงานสาขานครปฐม 
เลขท่ี 67/1 ถนนราชด าเนิน ต าบลพระปฐมเจดีย ์ อ าเภอ
เมืองนครปฐม   จงัหวดันครปฐม 
 

คู่สญัญา: นางสาวปริวศา  ชโยณฐาพร 
พ้ืนท่ี: อาคารพาณิชย ์1 คูหา 
ระยะเวลา: 1 มิถุนายน 2558– 31 พฤษภาคม 2561 

ส านักงานสาขาเซ็นทรัลบางนา 
เลขท่ี 589/151 อาคารส านกังานเซ็นทรัล ซิต้ีทาวเวอร์ 1 ชั้น 
27 ถนนบางนา -ตราด แขวงบางนา   เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
 

คู่สญัญา: บริษทั บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
พ้ืนท่ี: 167.09 ตารางเมตร 
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560 
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พืน้ทีส่ านักงาน รายละเอยีดของสัญญา 

ส านักงานสาขา พระราม 2 
อาคารพาณิชย ์เลขท่ี 111/917-919 ชั้น 4     ถนนพระรามท่ี 
2   แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 
 

คู่สญัญา: นายสวสัด์ิ ณฏัฐาชยั 
พ้ืนท่ี: 216 ตารางเมตร 
ระยะเวลา: 1 กมุภาพนัธ์ 2559 – 31 มกราคม 2561 

ส านักงานสาขานครราหสีมา 
อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (สาขา
นครราชสีมา)  เลขท่ี 168 ถนนจอมพล ต าบลในเมือง    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  
 

คู่สญัญา:  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
พ้ืนท่ี:  36.12  ตารางเมตร 
ระยะเวลา:  1 มีนาคม 2559 – 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

  ส านักงานสาขาถนนวภิาวดรัีงสิต 
ท่ีท าการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) สาขาถนน 
วิภาวดีรังสิต(ซนัทาวเวอร์ส)  เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ชั้นใต้ดิน  4 ตรม.เพื่อวางคอยล์ร้อนแอร์ในห้องเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
 

  คู่สญัญา:  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
  พ้ืนท่ี: 39.60  ตารางเมตร 
  ระยะเวลา: 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 

  ส านักงานสาขาเหียงใหม่ 
เลขท่ี 70 อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) สาขา 
ประตูช้างเผือก ถนนช้างเผือก ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

  คู่สญัญา:  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
  พ้ืนท่ี:  48 ตารางเมตร 
  ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 

 

  ส านักงานสาขาเหียงราย 
เลขท่ี 231-232 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน)
สาขาเชียงราย  ถนนธนาลยั ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย 
 

  คู่สญัญา:  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
  พ้ืนท่ี:  28.96 ตารางเมตร 
  ระยะเวลา:  1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 

 

ส านักงานสาขาหาดใหญ่ 
เลขท่ี 90-92-94 อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)
สาขาหาดใหญ่ ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1  ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ 
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

  คู่สญัญา:  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
  พ้ืนท่ี:  35 ตารางเมตร 
  ระยะเวลา:  1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 
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พืน้ทีส่ านักงาน รายละเอยีดของสัญญา 

ส านักงานสาขาพษิณุโลก                                                            
เลขท่ี 275/1 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั  (มหาชน) 
สาขาพิษณุโลก ถนนพิชยัสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 

  คู่สญัญา:  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
  พ้ืนท่ี:  36.95 ตารางเมตร 
  ระยะเวลา:  1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 

 

ส านักงานขอนแก่น                                                                    
เลขท่ี 114 อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) สาขา
ขอนแก่น  ถนนศรีจนัทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

  คู่สญัญา:   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
  พ้ืนท่ี:  35 ตารางเมตร 
  ระยะเวลา:  1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 

 

 

นโยบายการจดัห้ันสินทรัพย์และนโยบายการตั้งส ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

บริษทัฯมีนโยบายในการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และการจัดชั้นสินทรัพยต์ามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย ์เร่ือง การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัฯจดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ คือ มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้แต่ไม่ไดรั้บการช าระหน้ี และบริษทัฯได้
ด าเนินการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีแลว้ 

2) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ คือ มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ี โดยบริษทัฯมีการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของมูลหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญทั้งจ านวน 

3) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน คือ มูลหน้ีท่ีไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ี 

ในการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ ตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ปัจจุบนับริษทัฯมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมส าหรับมูลหน้ีจัดชั้นปกติเป็นการส ารองทั่วไปในอตัราร้อยละ 1 ของมูลหน้ีจัดชั้นปกติ โดย

เทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

บริษทัแม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และดอกเบ้ียคา้ง

รับสุทธิเท่ากบั 1,304.94 ลา้นบาท และมียอดคงเหลือของมูลหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญเท่ากบั 1.20 ลา้นบาท 

นโยบายระงบัการรับรู้รายได้ 

บริษทัฯมีนโยบายระงบัการรับรู้รายไดต้ามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. โดยจะระงบัการรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีผิดนดั

ช าระหน้ีท่ีคา้งช าระนานเกิน 3 เดือน 

 

19 



 

   

รายงานประจ าปี 2559  

 

 
 

นโยบายตดิตามลูกค้ากรณีผดินัดห าระค่าซื้อหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯมีนโยบายติดตามกรณีลูกคา้ผิดนดัช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. เม่ือบริษทัฯทราบวา่ลูกคา้ผิดนดัการช าระค่าซ้ือหลกัทรัพย ์และ/หรือ ผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี T+3 ทางฝ่าย
ปฏิบติัการหลกัทรัพยจ์ะแจง้ใหผู้แ้นะน าการลงทุนท่ีดูแลลูกคา้รายดงักล่าวทราบเพ่ือท าการบอกกล่าวแก่ลูกคา้ เพ่ือให้
ด าเนินการช าระเงิน ภายในหน่ึงวนัหลงัวนัท่ีผิดนดัช าระค่าซ้ือหลกัทรัพย ์ 

2. เม่ือส้ินวนัท่ีครบก าหนดการช าระเงิน T+3 ระบบคอมพิวเตอร์จะลอ็คบญัชีโดยอตัโนมติัทนัทีเพ่ือพกัการซ้ือหลกัทรัพย์
ของลูกคา้รายดงักล่าว 

3. เรียกเก็บดอกเบ้ียผิดนดัและค่าปรับในการช าระเงินล่าชา้ตามท่ีบริษทัประกาศก าหนด 

4. ผูแ้นะน าการลงทุนจะด าเนินการบงัคบัขายหลกัทรัพยใ์นบญัชีของลูกคา้รายดงักล่าวในวนัท่ี T+4 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. 
เป็นตน้ไป (ยกเวน้ไดรั้บความเห็นชอบผ่อนผนัระยะเวลาการบงัคบัขายจากผูมี้อ  านาจของบริษทั) เพ่ือน าเงินค่าขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าวมาช าระหน้ีค่าซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงหากไม่เพียงพอ และมีหน้ีสินคงเหลือให้ด าเนินการเรียกช าระจาก
ลูกคา้ตามขั้นตอนทางกฏหมายต่อไป หากมีเงินเหลือใหช้ าระเงินคืนลูกคา้ 

5. สายงานบริหารความเส่ียงพิจารณาทบทวนลดวงเงินหรือปิดบญัชี เม่ือลูกคา้มีปัญหาในการช าระเงินล่าชา้ไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลาท่ีบริษทัเรียกเก็บ ผิดนดัซ ้ าเป็นคร้ังท่ี 2 ในรอบระยะเวลา 3 เดือนใดๆ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรและอาจ
พิจารณาใหปิ้ดบญัชีหากผิดนดัช าระเงินเกินกวา่ 5 คร้ังในรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไม่ไดเ้ป็นคู่ความ หรือคู่กรณีในคดี ดงัต่อไปน้ี 

คดีท่ีจะมีผลกระทบทางดา้นลบ (บริษทัฯเป็นจ าเลยท่ีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) ต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อย
ละ 5.0 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 -ไม่มี- 

คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้

 -ไม่มี- 

คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษทัฯ 

 -ไม่มี- 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

6.2  ข้อมูลส าคญัอืน่ 

         - ไม่มี – 

ช่ือบริษทั บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยให้บริการทั้งดา้นนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย์ บริการทางด้านธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์เป็นหลกั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ส านกังานสาขา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯมีส านกังานสาขาจ านวน 13 แห่ง โดย

เป็นสาขาในกรุงเทพ 4 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ สาขา

เซ็นทรัลบางนา สาขาพระราม 2 และสาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซนัทาว

เวอร์ส) และสาขาในต่างจงัหวดั 9 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาสุพรรณบุรี สาขา

ชลบุรี สาขานครปฐม สาขานครราชสีมา   สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ 

สาขาเชียงราย สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก  

เลขทะเบียนบริษทั บมจ. 0107547000362  

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ หุน้สามญั 

จ านวนหุน้ 60,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 10 บาท 

Website www.krungsrisecurities.com 

โทรศพัท ์ 02-659-7000 

โทรสาร 02-658-5699 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนห าระแล้ว 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ทุนจดทะเบียน: 600,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญัจ านวน 60,000,000 หุน้ 

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนท่ีออกและช าระแลว้: 600,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญัจ านวน 60,000,000 หุน้ 

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

(2) บริษทัฯมีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั  

 -ไม่มี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้จ านวน 59,223,448 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 98.71  
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(ก)    กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก เป็นดงัน้ี 

รายห่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 59,223,448 98.71 
2.  นาย ปอกว้น            กิตติศรีไสว 140,812 0.23 
3.  นายส ารวย              จิวฒันาสุข 76,510 0.13 
4.  นายสมภาพ             เลิศรววีงศ ์ 76,194 0.13 
5.  นายสนิท                 สนัติพนัธ์พิทกัษ ์ 67,915 0.11 
6.  นายหลกัชยั             กิตติพล 63,144 0.10 
7.  นายลิวกึก                กิตติศรีไสว 51,883 0.09 
8.  นายวทิยา                ขนุทองทรัพย ์ 21,048 0.04 
9.  นายสุบิน                 แซ่เตียว 19,805 0.03 
10.นายไตรรงค ์           ขนอม 15,700 0.02 

รวม 59,756,459 99.59 
 

(ข)  กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั 

 ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โดยมีผูบ้ริหารของธนาคารเป็นกรรมการผูมี้อ านาจ จ านวน 
4 ท่าน เป็นกรรมการ (ไม่มีอ านาจ ) จ านวน 1 ท่าน และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 
ท่าน 

 
(2)    บริษทัมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  

 - ไม่มี - 

(3)   ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย  

 - ไม่มี - 

7.3   การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 (1)    บริษทัมีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ   

      - ไม่มี - 
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 (2)    บริษทัมีหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงิน  

     - ไม่มี - 

7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 56 ของบริษทั
ซ่ึง   ระบุวา่ 
 “หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากก าไร ในกรณีท่ีบริษทัฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล และบริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เงิน

ก าไรส่วนท่ีเหลือคณะกรรมการจะจดัสรรเป็นเงินส ารองต่างๆก็ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้” 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
แผนผงัโครงสร้างองคก์ร ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 
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8.1   คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

โครงสร้างกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารสินเช่ือ และคณะกรรมการบริหารจดัการปัญหาการทุจริต โดยมี

รายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ย 

ห่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่ ประธานกรรมการ 
2. นายอุดมการ อุดมทรัพย ์ กรรมการ 
3. นายคาซูฮิโระ ซูโดะ กรรมการ 
4. น.ส.กนกวรรณ                ศุภนนัตฤกษ ์ กรรมการ 
5. นางวรนุช เดชะไกศยะ กรรมการ 
6. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. น.ส.พรรณพิมล                บุนนาค กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายวนัชยั โตสมบุญ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นางสาวอิศรา กนัติรัตนาวงศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มงานก ากบัดูแลธุรกิจและกฎหมาย เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯประกอบด้วย นายซูดาร์โก  ฮาร์โซโน่    นายอุดมการ อุดมทรัพย ์  
นายคาซูฮิโระ  ซูโดะ  น.ส.กนกวรรณ ศุภนนัตฤกษ ์กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษทั 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ย

กฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด า เนินธุรกิจ รวมทั้งจะตอ้งระมดัระวงั

และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน

หน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งแทนกรรมการ โดยจะก าหนด

เง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้

2. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ ในภาพรวมของบริษทัฯ 
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3. ก ากับดูแล และควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานท่ีได้
มอบหมาย อยา่งสม ่าเสมอ 

4. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือ

ช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ งและ

มอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยให้มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแล

กิจการของบริษทัฯตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

5. รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัส้ินสุดของรอบ

บญัชีของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้งและแสดงถึงฐานะของบริษทั ท่ีเป็นจริง และถูกตอ้ง ซ่ึงได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯเพ่ือน าเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ 

ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมทั้งการจ่ายบ าเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นตน้ 

เพ่ือน าเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

7.    ทบทวน และอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ของบริษทัฯอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ไดแ้ก่ ดา้นเครดิต 

ดา้นตลาดและสภาพคล่อง รวมถึงดา้นปฏิบติัการ เพ่ือให้นโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียงในการก ากบัแบบรวมกลุ่ม และสอดคลอ้งตามเกณฑป์ระกาศของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. มอบหมายอ านาจ หนา้ท่ี ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั และให้มัน่ใจวา่มีการจดัท ากลยทุธ์ ระเบียบปฏิบติั 

และกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง สอดคลอ้งตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั รวมถึง

ตอ้งมีการติดตามการปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัท่ีจดัท าข้ึน  

9. มอบหมายใหค้ณะผูบ้ริหารจดัโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้หมาะสมต่อการน ากรอบ

การบริหารความเส่ียงมาปฏิบติัรวมถึงการควบคุมภายในท่ีดี  

10. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือเม่ือ

สภาพการด าเนินธุรกิจของบริษทัเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั คณะกรรมการของบริษทัต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินของธนาคาร ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการของธนาคารรับทราบในทนัที  

11. ก ากบัดูแลให้บริษทัฯมีการจดัท านโยบายและระเบียบหรือแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบโดยร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือ

28 



 

รายงานประจ าปี 2559  

 

  
 

สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด ประกอบธุรกิจตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินธุรกิจ
ดว้ยหลกัการในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายอุดมการ อุดมทรัพย ์ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั ฯโดย

มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ โดยก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

1. ประสานงาน ผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายและทิศทางธุรกิจท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

และด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจดังกล่าวเม่ือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดผล

ประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริษทัฯ 

3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจทั้งดา้นนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์วาณิชธนกิจ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

รวมทั้งธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯและพนกังาน 

4. ดูแลการท างานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกัธรร

มาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

5. ส่งเสริมพฒันาความรู้ ความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัฯ 

6. ประสานความรักความสามคัคีในบริษทัฯ เพ่ือใหก้ารประสานงานภายในบริษทัฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจท่ีท าให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืน
ใดกบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ี
ชดัเจน 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม
ความจ าเป็น โดยในการประชุมแต่ละคร้ังจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดในส่วนการประชุม
คณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด มีวาระการประชุมท่ีชดัเจน และวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า อีกทั้งมี
รายงานการประชุมท่ีมีสาระครบถว้น เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม และมีการจดัเก็บท่ีดี 

ทั้งน้ี   ณ   วนัท่ี   31   ธันวาคม   2559   บริษทัฯมีกรรมการจ านวน   8   ท่าน   ไดแ้ก่   นายซูดาร์โก   ฮาร์โซโน่           
นายอุดมการ    อุดมทรัพย ์   นายคาซูฮิโระ    ซูโดะ   น.ส.กนกวรรณ   ศุภนนัตฤกษ ์  นางวรนุช    เดชะไกศยะ     นาง
วรรณา ธรรมศิริทรัพย ์ น.ส.พรรณพิมล บุนนาค  และนายวนัชยั โตสมบุญ โดยคณะกรรมการมีการประชุมจ านวนรวม 
13 คร้ัง ในปี 2559 และมีการประชุมจ านวนรวม 14 คร้ัง ในปี 2558 โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่
ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

รายห่ือ 
การเข้าร่วมประหุม/การประหุมทั้งหมด )คร้ัง( 

ปี 2558 ปี 2555 

1. นายพรสนอง       ตูจิ้นดา/1 
2. น.ส.พรรณพิมล   บุนนาค   
3. นางวรรณา          ธรรมศิริทรัพย ์
4. นายกฤษณ์          จนัทโนทก/2 
5. นายทาคาโนริ      ซาซากิ/3 
6. นายโคอิชิ           โอกาวา/4 
7. นายวนัชยั           โตสมบุญ 
8. นายอุดมการ        อุดมทรัพย ์
9. นางวรนุช            เดชะไกศยะ/5 
10. นายซูดาร์โก        ฮาร์โซโน่/6      
11. น.ส.กนกวรรณ    ศุภนนัตฤกษ ์/7    
12. นายคาซูฮิโระ       ซูโดะ/8 

2/3 
14/14 
13/14 

4/5 
2/3 

9/14 
12/14 
14/14 
10/10 

4/4 
4/4 
- 

- 
12/13 
13/13 

- 
- 

3/3 
11/13 
13/13 
13/13 
13/13 
10/13 
5/9 

/1    บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนมีนาคม 2558  
/2    บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนพฤษภาคม 2558 

/3    บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนมีนาคม 2558 

/4    บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนเมษายน 2559 

/5    บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนเมษายน 2558 

/6    บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนกนัยายน2558 

/7    บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนกนัยายน 2558 

/8    บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนเมษายน 2559 
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8.2   คณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นายอุดมการ อุดมทรัพย ์
 
 

ประธานคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.  นายสมชาย ทรรศนียศิลป์ เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.   นางวราลกัษณ์ พฤฒิวรมงคล เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4.   นายณภทัร จนัทรเสรีกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
5.   น.ส.มุกมณี ศอสุวรรณ เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6.   น.ส.พชัราภรณ์ ประดบัศรีเพชร เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7.  น.ส. ภาวศุทธ์ิ สุจริตวฒันา      เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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8.3    ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1    ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน เหมาะสม และ
สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นภาคธุรกิจเดียวกนัและสามารถดึงดูดบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ของบริษทัและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ   

รายห่ือ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ )เบีย้ประหุม( 

ปี 2558 ปี 2555 

1. นายพรสนอง                 ตูจิ้นดา/1 - - 
2. น.ส.พรรณพิมล             บุนนาค 420,000 480,000 
3. นางวรรณา                    ธรรมศิริทรัพย ์ - - 
4. นายกฤษณ์                     จนัทโนทก/2 - - 
5. นายทาคาโนริ                ซาซากิ/3 - - 
6. นายโคอิชิ                       โอกาวา/4 - - 
7. นายวนัชยั                      โตสมบุญ 140,000 480,000 
8. นายอุดมการ                   อุดมทรัพย ์ - - 
9. นางวรนุช                   เดชะไกศยะ/5 - - 
10. นายซูดาร์โก                   ฮาร์โซโน่/6 - - 
11. น.ส.กนกวรรณ              ศุภนนัตฤกษ ์/7 - - 
12. นายคาซูฮิโระ  ซูโดะ/8   

รวม 840,000 960,000 
/1     บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนมีนาคม 2558  
/2    บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนพฤษภาคม 2558 

/3    บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนมีนาคม 2558 

/4    บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัถึงเดือนเมษายน  2559 

/5    บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนเมษายน 2558 
/6   บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนกนัยายน2558 

/7   บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนกนัยายน 2558 

/8    บุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริษทัในเดือนเมษายน 2559 
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8.3.2    ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

       หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน 
2558 2559 

จ านวนราย ค่าตอบแทน จ านวนราย ค่าตอบแทน 

เงินเดือนรวม 8 21,092,634 6 21,076,173 

โบนสั 8 4,232,058 6 4,333,173 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 8 1,529,741 6 1,372,608 

อ่ื น ๆ  เ ช่ น  ค่ า ล่ ว ง เ ว ล า  ค่ า

สวสัดิการ 
8 2,867,969 6 1,549,571 

รวม 8 29,722,402 6 28,331,525 

 

(2)   ค่าตอบแทนอ่ืน   

 -ไม่มี- 
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9.    การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1   นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลกัการตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนดในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 15 ขอ้ เพื่อให้การปฏิบติังานของบริษทัฯ มี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และสามารถ

แข่งขนัไดใ้นธุรกิจ ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

9.1.1 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแล 

บริษทัฯ ก าหนดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยครอบคลุมหลกัการส าคญัดงัน้ี 

(1) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียใหเ้ท่าเทียมและยติุธรรม 

(2) การบริหารงาน และการจดัการ ก าหนดให้ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดยให้

ค  านึงถึงผลประโยชน์ต่อลูกคา้และผูถื้อหุน้สูงสุด รวมทั้งด าเนินการมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

(3) การปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน ก าหนดใหด้ าเนินการดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์ 

(4) การท าธุรกรรมของบริษทัฯ ก าหนดใหพิ้จารณาถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ตอ้งควบคุมและบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสม 

(5) บริษทัฯไดก้ าหนดจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้พนกังานถือปฏิบติัไว้

ในคู่มือการปฏิบติังาน (Compliance Manual) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

9.1.2 ผูถื้อหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั และการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นเสมอมาและปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 
โดยบริษทัฯไดมี้การนดัและส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเวลาล่วงหนา้ มีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถาม มีการลงคะแนนเสียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนด โดยในการประชุมแต่ละคร้ัง
จะมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อีกทั้งยงัมีการจดัท ารายงานการประชุมท่ีมีสาระสมบูรณ์และเสร็จใน
เวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีระบบรายงานการประชุมท่ีดีโดยสามารถใชอ้า้งอิงและตรวจสอบได ้

9.1.3     สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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(1) พนักงาน: บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม รวมไปถึง

การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

(2) ลูกค้า: บริษทัฯเนน้การให้บริการลูกคา้อย่างมีคุณภาพ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกราย

ดว้ยความเท่าเทียมกนั โดยมีการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ค  านึงถึงความสมบูรณ์และ

ความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บเป็นปัจจยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ

ไม่มีนโยบายท่ีจะน าความลบัของลูกคา้ไปเปิดเผย 

(3) คู่ค้าและเจ้าหนี:้ บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม ภายใตเ้ง่ือนไข

ทางการคา้ และ/หรือสญัญาท่ีท าร่วมกนั 

(4) คู่แข่ง: บริษทัฯแข่งขนักับบริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี โดยไม่มี

นโยบายท่ีจะท าการอนัใดท่ีไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

 โดยบริษทัฯมีการก ากบัและดูแลใหมี้ระบบการบริหารจดัการเพ่ือปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

กลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด อีกทั้ง ตอ้งไม่ท าผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของ

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

9.1.4 ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ และการรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บริษัทฯมีคณะกรรมการรวม 5 คณะ แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารสินเช่ือ และคณะกรรมการบริหารจดัการปัญหาการ

ทุจริต  โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาก าหนดเป้าหมายโดยรวมของบริษทั ก าหนดบทบาท 

และมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

เจา้หนา้ท่ีบริหาร นอกจากคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั

แลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัมีบทบาทดงัน้ี 

(1) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั 

(2) ก ากบัดูแล และติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และ

แผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

(3) ก าหนดและดูแลนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) ดูแลใหมี้มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่จะเป็นผูก้  าหนดนโยบายแนวทาง และกลยุทธ์ในการด าเนิน

ธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการ
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ตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯมีระบบการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน และ มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการติดตามการ

ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและใกลชิ้ดในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้ าหนดให้มีการแบ่งแยกบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ให้เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการคานอ านาจซ่ึงกนัและกนัและเป็นการ

แบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย การก ากบัดูแล และการบริหารงานประจ าท่ีชดัเจน โดยให้ประธาน

กรรมการเป็นผูน้ าฝ่ายนโยบาย  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูน้ าฝ่ายบริหาร 

9.1.5 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ส าหรับการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการ

จดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส โดยถือ

เสมือนวา่เป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก เพ่ือให้บริษทัฯไดรั้บประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการติดตาม

และตรวจสอบว่ารายการท่ีเกิดข้ึนจริงมีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บอนุมติั พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวอยา่งครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์ 

9.1.6 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัฯไดอ้อกแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และคู่มือการปฏิบติังานของ

พนักงาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบติัตามหนา้ท่ีและภารกิจท่ีพนักงานทุกระดบัไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และ

เท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

9.1.7 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัฯมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษทัโดยประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารใน

สัดส่วนท่ีมากกว่ากรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทั 8 คน โดยในจ านวนน้ี มี

กรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 คน 
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9.1.8 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯมีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการของผูบ้ริหารและพนักงานไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน โดยบริษทัฯมีฝ่ายก ากบัดูแลธุรกิจและฝ่ายตรวจสอบท่ีข้ึนตรงและด าเนินงาน

ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงานอ านาจด าเนินการและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแล รวมทั้งท าหนา้ท่ี

ประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเป็นการป้องกนัการ

ใชอ้  านาจในทางท่ีผิดกฎหมายและการทุจริตต่อบริษทั 

 ในส่วนของการบริหารความเส่ียง บริษทัฯจดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงทั้งในดา้นธุรกิจและการเงิน

อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยจดัให้มีสายงานบริหารความเส่ียงท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์และควบคุมเครดิต

ลูกคา้เพ่ือก าหนดวงเงินสูงสุดท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย รวมถึงควบคุมเครดิตรวมของ

ลูกคา้ทั้งบริษทัฯใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ก ากบัและควบคุมความเส่ียงในการเรียกหลกัประกนัเพ่ิมเติมจาก

ลูกคา้ ควบคุมดูแลและอนุมติัการถอนหลกัประกันออกจากบัญชีลูกคา้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขท่ีก าหนด ควบคุมดูแลและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแกไ้ขรายการผิดพลาดระหวา่งบญัชี

ลูกคา้ และแก้ไขรายการผิดพลาดเขา้บัญชีบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามเกณฑ์ในการ

พิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากลูกคา้ บริษทัฯจะพิจารณาถึงฐานะการเงิน ความมีตวัตนของลูกคา้ 

รวมถึงการตรวจสอบประวติัลูกคา้ท่ีอาจมีประวติัในการช าระหน้ีไม่ดีพอในระบบ Black List เพื่อใชใ้น

การประกอบการพิจารณาก าหนดวงเงินท่ีเหมาะสมให้กับลูกคา้ อีกทั้ งบริษทัฯยงัจัดให้มีระบบ Early 

Warning เป็นระบบเตือนภยัท่ีบริษทัฯใชใ้นการก ากบัดูแลเก่ียวกบัฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษทั 

โดยให้ส่งสัญญาณเตือนเม่ือการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทัฯเร่ิมอยูใ่นระดบัต ่าใกลก้บั

เกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไว ้  

รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของฝ่ายก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทัฯ (Compliance) อยูใ่น เอกสารแนบ 2 

9.1.9 รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีมีความเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ 

รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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9.1.10 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

บริษทัฯยงัคงยึดถือนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนทัว่ไปและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯให้

เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. นกัลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล

บริษทัฯโดยตรงไดท่ี้เลขานุการบริษทัฯหมายเลข    02-659-7000 ต่อ 5700 

9.2 คณะกรรมการหุดย่อย  

นอกจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารสินเช่ือและคณะกรรมการบริหารจดัการปัญหาการทุจริต โดยมี

การก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

9.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

ห่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.   นางวรรณา                  ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นางสาวพรรณพิมล     บุนนาค กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
3.   นายวนัชยั                    โตสมบุญ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวอิศรา กนัติรัตนาวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มงานก ากบัดูแลธุรกิจและกฎหมายเป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ด้านการตรวจสอบ 

1. ประสานความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้อบบัญชี ฝ่าย

บริหารจดัการ และผูต้รวจสอบภายในใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2.    สอบทานและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพ

ของบริษทัฯ 

3.    สอบทานให้บริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งราย

ไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของ

บริษทัฯก็ได ้
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4.   สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5.   สอบถามถึงระดับความเส่ียงทางธุรกิจท่ีส าคญั ตลอดจนมาตรการในการควบคุมและบรรเทา
ความเส่ียงจากฝ่ายบริหารจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 

6.    พิจารณาและก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและ

เสนอแนะและให ้ค าแนะน าแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิผล 

7.    สอบทานกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีครอบคลุมถึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะตรวจสอบ เพ่ือลด

ความซ ้ าซอ้นของงานตรวจสอบและภาระค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

8.    สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบายท่ีตอ้งปฏิบติัตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยใน

ฐานะเป็นบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินตามเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม(Consolidated 

Supervision) 

9.    พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯและพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอ

ของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์

ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯโดยไดรั้บค าเสนอแนะจาก

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ในฐานะบริษทัแม่รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

10.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและ  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

11.  สอบทานความร่วมมือหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีมีนยัส าคญักบัฝ่ายบริหารจดัการ ในระหว่างปฏิบติังาน

ของผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 

12.  สอบทานและพิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารจัดการและผูต้รวจสอบภายใน เก่ียวกับขอ้บกพร่อง

ส าคญัท่ีตรวจสอบพบและติดตามการตอบสนองเพ่ือแกปั้ญหาจากฝ่ายบริหารจดัการ 
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13.   มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนพนกังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ภายในขอบเขตของอ านาจท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

14.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ดว้ย เช่น  ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

15.  จดัท ารายงานการปฏิบติังานและ/หรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

16.  จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั

ซ่ึงรายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควร

ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของ

บริษทัฯถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

17.   รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีเพ่ือให้ด าเนินการแกไ้ข หากตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัย 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯดงัน้ี 

- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืน ระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายของบริษทัหรือกฎระเบียบราชการ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

1. ให้ค  าแนะน าในหลักการและข้อพึงปฏิบัติท่ีส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีมี

ประสิทธิผลท่ีเหมาะสมแก่ บริษทัฯ 

2. ใหค้  าแนะน าในการพฒันาหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 

3. ให้ค  าแนะน าในการจดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ( Code of Business Conduct) และ 

จรรยาบรรณของพนักงานบริษทัฯ (Code of Conduct) และจดัพิมพ ์เผยแพร่ หรือส่ือต่อผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั และเพ่ือใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั 
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4. ใหค้  าแนะน าในการพฒันาและจดัท าแผนการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีประกาศก าหนด 

5. เสนอแนะขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัของ

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 

6. ให้ค  าแนะน าในการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยมีขอ้มูลตามแบบท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

7. ให้ค  าแนะน าในการติดตามผลการบงัคบัใชน้โยบายและระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทั ธนาคารและกฎหมายท่ีใชก้บับริษทัฯ 

8. ติดตามการพฒันาระบบพ้ืนฐานเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รในส่วนการก ากบัดูแล การป้องกนั การ

ตรวจสอบและการแกไ้ข 

9. จดัให้มีการด าเนินตามวิธีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบติั

ตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รับชัน่ รวมถึงการรายงานผลการสอบทาน

ต่อคณะกรรมการบริษทั และให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ เพ่ือลดความ

เส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

10. ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ /หรือคณะท างานตามความจ าเป็น  

9.2.2  คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
      1.  นายอุดมการ  อุดมทรัพย ์

 

 

ประธานคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ghgg0hksohkmuj[risky       2.  นายสมชาย ทรรศนียศิลป์ เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 3.   นางวราลกัษณ์  พฤฒิวรมงคล เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 4.   นายณภทัร  จนัทรเสรีกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 5.   น.ส.มุกมณี  ศอสุวรรณ เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 6.   น.ส.พชัราภรณ์  ประดบัศรีเพชร เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 7.  น.ส. ภาวศุทธ์ิ  สุจริตวฒันา เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. ควบคุมการด าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายบริษทัและธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ โดยถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีบริษทัและ

ธนาคารก าหนด  
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2. ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษทัใหบ้รรลุตามเป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ

ท่ีก าหนดไว ้ 

3. น าเสนอขอ้มูลท่ีครบถว้นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการก าหนดนโยบาย

และแผนงาน 

4. กลัน่กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการ
ปฎิบติังานแผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงการควบคุมรายได/้รายจ่าย และน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัและธนาคาร 

5. เสนอเร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามปกติของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณา 

6. จดัท ารายงานต่างๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

7. ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัท าข้ึน และน าเสนอแผนธุรกิจท่ีได้

ทบทวนแลว้ดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและธนาคารเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

8. พิจารณา อนุมติั และติดตามการด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี  

8.1  การลงทุนของบริษทั  

8.2  การรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

8.3  การกูย้ืมเงิน หรือการใชว้งเงินสินเช่ือ (Credit Facilities) ประเภทต่างๆจากสถาบนั

การเงินอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการเจา้หน้าท่ี

บริหารมีอ านาจในการพิจารณาวงเงินเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมติั    

8.4  การขาย/ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น  

8.5  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

8.6  การออกผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการหยดุใหบ้ริการผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึง หรือ การ

เปล่ียนแปลงราคาตามท่ีไดรั้บอนุมติัไวแ้ลว้  
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8.7  นโยบายบริหารความเส่ียงและรายงานความเส่ียงในดา้นต่างๆเม่ือคณะกรรมการ

เจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณานโยบายแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

อนุมติัต่อไป ยกเวน้นโยบายและรายงานการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงเป็น

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสินเช่ือ  

8.8  เร่ืองอ่ืนๆ 

9. ติดตามเร่งรัดการปฎิบติังานของหน่วยงานต่างๆใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

10. ทบทวน ตรวจสอบ ให้ขอ้เสนอแนะและสั่งการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขระบบการบริหารงาน 
กระบวนการท างานของฝ่ายงานต่างๆให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลอ้งกับสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในทุกขณะ 

11. มีอ านาจเรียกเอกสารเร่ืองต่างๆและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณา 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารบรรลุวตัถุประสงค ์  

12. พิจารณาด าเนินการเร่ืองต่างๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   

13. รายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงกิจการต่างๆท่ีมีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั  

14. ด าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือกิจการโดยทัว่ไปของบริษทั  

15. ด าเนินการจดัให้มีนโยบายและระเบียบหรือแนวทางการปฎิบัติงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากธนาคารหรือคณะกรรมการบริษทั  

 ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนด
และระเบียบวาระต่างๆท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆท่ี
ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
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9.2.3  คณะกรรมการบริหารสินเช่ือ (Credit Committee) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 

ห่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.      นายอุดมการ                  อุดมทรัพย ์ ประธานกรรมการบริหารสินเช่ือ 
2.      นางสาวภาวศุทธ์ิ            สุจริตวฒันา รองประธานกรรมการบริหารสินเช่ือ 
3.      นางสาวมุกมณี                ศอสุวรรณ กรรมการบริหารสินเช่ือ 
4.      นางสาวเกศสิริ                วรรณสถิตย ์ กรรมการบริหารสินเช่ือ 
5.      นายเกียรติศกัด์ิ  ลิมปเจริญกลุ กรรมการบริหารสินเช่ือ 
6.      นางสาวสุภาพร  เลิศพนมวรรณ กรรมการบริหารสินเช่ือ 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารสินเช่ือ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ดา้นเครดิตต่างๆ  รวมถึงการตั้ง

ส ารองและนโยบายการตดัหน้ีสูญ  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจาณาอนุมติั 

2. พิจารณาบริหารวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นนายหนา้/ตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ เพ่ือบริหารความเส่ียงของธุรกิจให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานของ

บริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีระเบียบราชการ และ/หรือกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไวใ้นปัจจุบนั และ/หรือท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่ในอนาคต 

3. พิจารณาอนุมติัวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทุกประเภทบญัชีให้แก่ลูกคา้ 

และอนุมติัการขายหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ยงัไม่มีหลกัทรัพยฝ์ากไวก้บับริษทั (Short Sell) 

4. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา และรายช่ือหลกัทรัพย ์ท่ีใหลู้กคา้สามารถใชว้งเงินสินเช่ือเพ่ือซ้ือ

หลักทรัพย์   พร้อมทั้ งอัตรามาร์จ้ินเร่ิมต้น (Initial Margin) อัตรามาร์จ้ินท่ีต้องด ารงไว ้

(Maintenance Margin) และอตัรามาร์จ้ินขั้นต ่าเพ่ือการบงัคบัขายหลกัทรัพย ์(Minimum Margin)  

5. ก าหนดอตัรามาร์จ้ินเร่ิมตน้ (Initial Margin) อตัรามาร์จ้ินท่ีตอ้งด ารงไว ้(Maintenance Margin)  
และอตัรามาร์จ้ินขั้นต ่าเพ่ือการบงัคบัปิดสถานะ (Force Close Margin) ส าหรับบญัชีซ้ือขาย
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

6. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราดอกเบ้ียส าหรับลูกคา้เพ่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละบญัชีซ้ือขาย
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารจดัการปัญหาการทุจริต (Fraud Committee) ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มี
จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ห่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.      นายอุดมการ  อุดมทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
2.      นางสาวภาวศุทธ์ิ สุจริตวฒันา กรรมการ 
3.      นายสมชาย  ทรรศนียศิลป์ กรรมการ 
4.      นางสาวอิศรา  กนัติรัตนาวงศ ์ กรรมการ 
5.      นางสาวพชัราภรณ์ ประดบัศรีเพชร กรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารจดัการปัญหาการทุจริต ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวภคกมล ไวทยะโชติ  เป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการฯ 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1 ก าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหารและทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบาย หลกัเกณฑ ์ระบบการบริหารจดัการปัญหาทุจริต ความมีประสิทธิภาพของ
ระบบและการปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรับปรุงการบริหารจดัการ
ปัญหาการทุจริตโดยรวมของบริษัทฯให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

2 ทบทวนกระบวนการปฏิบติังาน เพ่ือใหแ้น่ใจว่า บริษทัฯมีมาตรการป้องกนัการทุจริตตาม
แนวทางการบริหารจดัการปัญหาการทุจริต โดยมีการควบคุมและแสดงผลการปฏิบติังาน  

3 ทบทวนกลยทุธ์และมาตรการป้องกนัการทุจริต เทคโนโลยีท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบและ
ป้องกนัการทุจริต และแนวปฎิบติัท่ีเป็นเลิศ รวมทั้งการประเมินผลวิธีการใหม่ๆ ท่ีใชใ้น
การป้องกนัการทุจริตเพ่ือด าเนินมาตรการในเชิงรุกเพ่ือพิสูจน์ทราบและป้องกนัความ
เสียหายจากการทุจริต  

4 บริหารและควบคุมติดตามการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการป้องกนัความเสียหายจากปัญหาการ
ทุจริต การติดตามทรัพยสิ์นท่ีถูกทุจริตและ การพิสูจน์ทราบขอ้บกพร่องในการด าเนินการ 
ใหท้นัสถานการณ์และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

5 บริหารและควบคุมดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีความเหมาะสม 
และมีแผนการด าเนินการท่ีครอบคลุมปัญหาการทุจริตทุกประเภทของบริษทั  

6 จัดท า ข้อแนะน าในการด าเนินธุรกิจให้กับธุรกิจและคณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และหลกัการบริหารจดัการปัญหาทุจริต  
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7 มีอ านาจเรียกเอกสารต่างๆ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณาเพ่ือให้
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ บรรลุวตัถุประสงค ์

8 รายงานต่อคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งสม ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

5.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

แมว้า่บริษทัฯจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะสรรหา

และ คดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯได ้ทั้ งน้ี จะตอ้งพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ

ประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการ

แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและกรรมการของบริษทัฯตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงจะมีใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง

ในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น ผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มา

ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
คนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน อน่ึงมติของคณะกรรมการตามความใน
วรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ในกรณีการสรรหาและว่าจ้างผูบ้ริหารระดับสูงในล าดับท่ีถัดจากกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ลงมา 2 ล าดับ 
จะต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบดว้ย 

9.4   การป้องกนัการให้ข้อมูลภายในในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยหน์ (Conflict of Interest) 

 บริษทัฯไดก้ าหนดใหมี้ระเบียบและวธีิปฏิบติังานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ทั้งท่ีบริษทัฯ/หน่วยงาน หรือบุคลากรของบริษทัฯท่ีไดล่้วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงาน เพ่ือให้การ

ปฏิบติังานของบริษทัฯเป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีดีในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของ

บริษทัฯและกลุ่มธุรกิจในเครือท่ียงัมิไดเ้ป็นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน รวมทั้งขอ้มูลของลูกคา้และคู่สัญญาของบริษทัฯท่ี

ยงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะชน โดยระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการ ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯมีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลภายในออกจากกนัอยา่งชดัเจน เช่น สายงานลูกคา้

บุคคล และสายงานลูกคา้สถาบนั กลุ่มงานวเิคราะห์หลกัทรัพย ์สายงานวาณิชธนกิจ สายงานคา้หลกัทรัพย ์ฝ่าย

บริหารกองทุนส่วนบุคคล เป็นตน้ 

2. ก าหนดโครงสร้างสายงานการบงัคบับญัชา การบริหารจดัการ และการรายงานการด าเนินงานของหน่วยงาน

ตามขอ้ 1 ใหร้ายงานโดยตรงผา่นผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบเท่านั้น 

3. ควบคุมการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและจะตอ้งใชข้อ้มูลนั้นให้ตรงตามวตัถุประสงค์ไม่ว่าขอ้มูลนั้นจะมี

ลกัษณะหรือท่ีมาอยา่งไร โดยหา้มมิใหพ้นกังานใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบหรือเอ้ือ

ประโยชน์ต่อลูกคา้รายใดรายหน่ึงของบริษทัฯ นอกจากน้ี พนกังานจะตอ้งรับผิดชอบในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็น

ความลบัแมว้า่พนกังานรายดงักล่าวจะพน้สภาพการเป็นพนกังานบริษทัฯแลว้ก็ตาม 

4. ก าหนดให้มีการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลให้ผูมี้สิทธิทราบหรือเขา้ถึงขอ้มูลมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด (Need to know 

basis) โดยไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลลกัษณะดงักล่าวใหบุ้คลากรอ่ืนๆ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 
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5. ก าหนดใหก้ารยมืบุคลากรระหวา่งหน่วยงาน (Over the wall) ตามขอ้ 1 จะท าไดก็้ต่อเม่ือมีความจ าเป็นและเป็น

ประโยชน์เท่านั้น โดยก าหนดให้มีการแจ้งให้ฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจทราบ โดยระบุช่ือธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

ลกัษณะธุรกรรม ช่ือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และระยะเวลาท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในธุรกรรมนั้น โดยบุคลากรท่ีมีส่วน

ร่วมในธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไม่น าขอ้มูลไปเปิดเผย และตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

ลูกคา้ท่ีตนไดมี้โอกาสมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

6. ก าหนดให้มีการก ากับดูแลและด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการก าหนดรายช่ือหลกัทรัพยใ์นบัญชี Watch 

List/Restricted List เป็นตน้ โดยให้ก ากบัดูแลกระบวนการจดัท ารายช่ือหลกัทรัพยด์งักล่าวและการก ากบัดูแล

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังานในแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ก าหนดใหมี้ระบบควบคุมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะอ่อนไหวหรือลบัเฉพาะ (Sensitive Information) อยา่งเขม้งวดเป็น
พิเศษ โดยพนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีลกัษณะดงักล่าวและขอ้มูลท่ีไดม้าตอ้งใชเ้พ่ือการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคข์องธุรกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
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10.  ความรับผดิหอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคญันอกเหนือจากด าเนินธุรกิจ ยงัได้ค  านึงถึงความส าคัญของการ

สร้างสรรคคุ์ณประโยชน์เพ่ือตอบแทนสังคม เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน โดยในปี 2559 สร้างสรรคกิ์จกรรมในรูปแบบต่างๆ 

อาทิ ดา้นการศึกษาและเยาวชน, ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และดา้นศิลปวฒันธรรมและศาสนา 

ด้านการศึกษาและเยาวหน 

โครงการ Krungsri Securities Student Internship Program เป็นโครงการให้ความรู้ดา้นตลาดทุนทั้งในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหก้บันกัศึกษาในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ทั้งน้ีด าเนินการจดัอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2548 มี

นกัศึกษาท่ีผา่นโครงการฯ เป็นจ านวนกวา่ 250 คน ไดรั้บสนบัสนุนจากทาง บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยธุยา และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เป็นโครงการฯ ท่ีเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนและเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนท่ีอาจมีความสนใจหาโอกาสกา้ว

เขา้มาสู่วงการตลาดทุนต่อไป 

 
ด้านกจิกรรมสาธารณประโยหน์ 

โครงการ “หลักทรัพย์ กรุงศรี ร่วมแรง แบ่งปันริบบิ้นไว้อาลัย” เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันโดยมีผูบ้ริหารและพนักงานทั้ ง
ส านกังานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ในการท าความดี โดยร่วมกนัจดัท าริบบ้ินไวอ้าลยัเพ่ือแบ่งปันให้กบัประชาชน
ทัว่ไปไดร่้วมไวอ้าลยั แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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ด้านกจิกรรมเพือ่ห่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม 

โครงการ “หลกัทรัพย์กรุงศรี...ร่วมร้อยใจเยบ็ 100 เต้า..เรามอบให้เธอ” เป็นการร่วมมือกนัเยบ็เตา้นมเทียม เพ่ือผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 
จ านวน 100 เตา้ โดยไดน้ าไปบริจาคใหแ้ก่ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ กรุงเทพฯ 

 
 

ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

โครงการ  “หลกัทรัพย์ กรุงศรีฯ รวมพลคนปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราหด าริ” ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมแรงร่วมใจกนั
ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีรอบพระต าหนักสามจัว่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนยศึ์กษาการ
พฒันาเขาหินซอ้น จ.ฉะเชิงเทรา 
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ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

โครงการ  “หลกัทรัพย์ กรุงศรีฯ อาสาฟ้ืนฟูผนืป่า คนืความหุ่มห่ืนให้ระบบนิเวศ” ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมใจลงแรงร่วมกนัท า
และซ่อมแซมฝายชะลอน ้ า เพ่ือเพ่ิมแหล่งกกัเก็บน ้ าในกบัระบบนิเวศทางธรรมชาติ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

 
ด้านศิลปวฒันธรรมและศาสนา 

โครงการ “หลักทรัพย์ กรุงศรีฯ จิตอาสา พาเข้าวัด ปี 2”  กิจกรรมทางศาสนา เพ่ือสืบทอดความดีงามร่วมกนัท าความสะอาด
บริเวณวดั และร่วมกนัปฏิบติัธรรม ณ วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร กรุงเทพฯ 

 
จากกิจกรรมท่ีผา่นมาทั้งหมดตลอดปี 2559 นบัเป็นการสร้างคุณประโยชน์ใหก้บัสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อีกทั้งเป็นการ

ส่งเสริมความสามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจของผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือความมีสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกนัเพ่ือองคก์ร

อยา่งมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน เขา้ร่วม
ประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
กับการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 
องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม  การประเมินความเส่ียง  มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซ่ึงรวมถึงการมีระบบการ
ควบคุมภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อยา่งเพียงพอแลว้ 
(รายละเอียดอยูใ่น เอกสารแนบ3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ) ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้
อ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 
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12.  รายการระหว่างกนั  

ในช่วงปี 2558 และ 2559 บริษทัฯมีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2558 
บมจ. ธนาคาร กรุงศรี

อยธุยา (“ธนาคาร”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั
ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 98.71  ของ
ทุนช าระแลว้ของบริษทั 

 นายซูดาร์โก (แดน) ฮาร์
โซโน่เป็นกรรมการของ
บริษทัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 
2558 และเป็นผูบ้ริหารของ
ธนาคาร 

 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย ์
เป็นกรรมการของบริษทั และ
เป็นผูบ้ริหารของธนาคาร 

 นายโคอิชิ โอกาวา เป็น
กรรมการของบริษทั และเป็น
ผูบ้ริหารของธนาคารจนถึง
วนัท่ี 18 เมษายน 2559  

 นางวรนุช เดชะไกศยะเป็น
กรรมการของบริษทัตั้งแต่
วนัท่ี 3 เมษายน2558 และ
เป็นผูบ้ริหารของธนาคาร 

 นางสาวกนกวรรณ  
ศุภนนัตฤกษ ์เป็นกรรมการ
ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 28 
กนัยายน 2558 และเป็น
ผูบ้ริหารของธนาคาร 

 นายพรสนอง ตูจิ้นดาเป็น
กรรมการของบริษทัจนถึง

ปริมาณรายการ 
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 
บริษทัฯใหบ้ริการบริหารกองทุนส่วน
บุคคลใหแ้ก่ธนาคารโดยคิดค่าบริการ
ตามมูลค่าสุทธิของเงินกองทุน ซ่ึง
เป็นพ้ืนฐานเดียวกนักบัการใหบ้ริการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคลส าหรับ
บุคคลทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับ 
บริษทัฯมียอดเงินฝากกบัธนาคารซ่ึง
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นไปตามอตัราปกติ
ของลูกคา้ทัว่ไปของธนาคาร 
ค่าบริการรับจากการใหบ้ริการ 
Professional Service 
เป็นค่าบริการรับตามสญัญา 
Professional Service Agreement  
โดยบริษทัฯจดัส่งพนกังานไปเพ่ือ
ช่วยงานดา้นธุรกิจวานิชธนกิจและ
ดา้นทรัพยากรบุคคลของธนาคาร 
โดยบริษทัฯไดรั้บค่าบริการในอตัรา
ตน้ทุนบวกมาร์จ้ินและราคาตลาด
ตามล าดบั 
ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืเงิน 
บริษทัฯกูย้มืเงินระยะสั้นซ่ึงอตัรา
ดอกเบ้ียอยูใ่นอตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 
เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการตดั

 
9,961 

 
 
 
 
 
 

15,498 
 
 
 

3,812 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

3,044 
 

 
4,403 

 
 
 
 
 
 

16,797 
 
 
 

3,505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

3,017 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2558 
 
 
 
 

วนัท่ี 3 เมษายน 2558 และ
เป็นผูบ้ริหารของธนาคาร 

 นายกฤษณ์ จนัทโนทก เป็น
กรรมการของบริษทั และเป็น
ผูบ้ริหารของธนาคาร จนถึง
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 

 นายคาซูฮิโระ ซูโดะ เป็น
กรรมการของบริษทั และเป็น
ผูบ้ริหารของธนาคาร ตั้งแต่
วนัท่ี 18 เมษายน 2559 
 

บญัชีอตัโนมติั, ค่าธรรมเนียมวงเงิน 
INTRADAY และ EFFECT CHECK 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆในการท า
ธุรกรรมผา่นธนาคาร โดยบริษทัฯ
ช าระค่าธรรมเนียมจ่ายดงักล่าวใน
อตัราปกติท่ีธนาคารคิดจากลูกคา้
ทัว่ไป 
ค่าธรรมเนียมบริการ Professional 
Service 
เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตามสญัญา 
Professional Service Agreement  
โดยธนาคารจดัส่งพนกังานมาเป็น
ผูบ้ริหารดา้นบริหารงานจดัการ    
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ    
ดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯและ
ช่วยเหลืองานดา้นทรัพยากรบุคคล
ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยบริษทัฯช าระ
ค่าธรรมเนียมบริการในราคาตลาด 
ค่าบริการจ่ายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เป็นค่าบริการจ่ายโดยธนาคารได้
ใหบ้ริการดา้น IT Service (WebSeal) 
ซ่ึงมีการพฒันาระบบ KSS Online 
(Single Sign-on) และติดตั้งระบบท่ี
ธนาคารโดยบริษทัฯช าระ
ค่าธรรมเนียมบริการในอตัราตน้ทุน
บวกมาร์จ้ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11,016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,373 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2558 
ค่าธรรมเนียมแนะน าบญัชี 
เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายส าหรับการ
แนะน าลูกคา้ของธนาคารมาเปิดบญัชี
ซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัฯ       
โดยบริษทัฯช าระค่าธรรมเนียมจ่าย
ดงักล่าวในอตัราท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารและสถานท่ี 
บริษทัฯไดท้ าสญัญาเช่าช่วงพ้ืนท่ีของ
ธนาคารสาขาวภิาวดีรังสิตและสาขา
ในต่างจงัหวดัจ านวน 6 สาขาเพื่อใช้
เป็นท่ีตั้งส านกังานสาขา 
ปริมาณคงคา้ง 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินมดัจ า 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 
สินทรัพยอ่ื์น 
หน้ีสินอ่ืน 

 
1,206 

 
 
 
 
 
 

1,918 
 
 
 
 

ณ 31 ธ.ค.59 
213,223 

429 
6,359 
137 

3,250 

 
978 

 
 
 
 
 
 

1,906 
 
 
 
 

ณ 31 ธ.ค.58 
160,886 

429 
1,678 
106 

5,571 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2558 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
1. บลจ. กรุงศรี 
2. บจ. กรุงเทพโทรทศัน์

และวทิย ุ
3. บจ. เคอาร์แอนดแ์อสโซ

ซิเอสท ์
4. บจ. ซีเคเอสโฮลด้ิง 
5. บจ. ซนัไรส์ อิควต้ีิ 
6. บจ. เจเนอรัลคาร์ด 

เซอร์วสิ 
7. บจ. จี แอลแอสเซทส์ 
8. บจ. ทุนรุ่งเรือง 
9. บจ. บีบีทีว ีเอค็ควต้ีิ 
10. บจ. บีบีทีว ีแซท

เทลวชิัน่ 
11. บจ. บีบีทีว ีโปรดกั

ชนัส์ 
12. บจ. บีบีทีว ีแอสเซต

เมเนจเมนท ์
13. บจ.บริหารสินทรัพย์

กรุงศรีอยธุยา 
14. บจ. บตัรกรุงศรีอยธุยา 
15. บจ. มหากิจโฮลด้ิง 
16. บมจ. ศรีอยธุยา เจน

เนอรัล ประกนัภยั 
17. บมจ. ศรีอยธุยา

แคปปิตอล 
18. บจ. สตรองโฮลดแ์อส

 เก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อ
หุน้และ/หรือกรรมการ
ร่วมกนัและมีรายการ 
ระหวา่งกนั 

 

ปริมาณรายการ 
ค่านายหนา้รับ 
บลจ. กรุงศรี 
บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ 
บมจ. ศรีอยธุยาแคปปิตอล 
บจ. เคอาร์แอนดแ์อสโซซิเอสท ์
บจ. กรุงเทพโทรทศันแ์ละวทิย ุ
Mitsubishi UFJ Securities (HK) 
Limited 
Morgan Stanley & Co. International 
Plc. 
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 
บมจ. ศรีอยธุยาแคปปิตอล 
รายไดอ่ื้น 
บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วสิ 
บจ. บตัรกรุงศรีอยธุยา 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
บลจ. กรุงศรี 
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวลิ อินเตอร์เนชัน่
แนล 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย 
บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ 
บมจ. ศรีอยธุยา เจนเนอรัล 
ประกนัภยั 
ค่าเช่ารถยนต ์
บจ. รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี
แอนดเ์ซอร์วสิ 
ค่าเช่าอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 
บจ. บีบีทีว ีเอค็ควต้ีิ 

 
 

17,760 
931 

- 
139 

3 
 

265 
 

2,110 
 

410 
 
2 
6 
 

1,052 
 

969 
 
- 
 

32 
 
 

3,474 
 

22,852 

 
 

14,304 
323 
178 

- 
- 
 

15 
 

205 
 

589 
 
2 
9 
 

1,173 
 
- 
 

2,645 
 

33 
 
 

3,611 
 

22,323 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2558 
เซ็ทส์ 

19. บจ. รักษาความ
ปลอดภยั สยาม
เรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วสิ 

20. บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัชีวติ 

21. บจ. เฟดเดอรัล เทรเวลิ 
อินเตอร์เนชัน่แนล 

22. Mitsubishi UFJ 
Securities (HK) 
Limited 

23. Morgan Stanley & Co. 
International Plc. 

 

 
ปริมาณคงค้าง 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 
บมจ. ศรีอยธุยาแคปปิตอล 
บลจ. กรุงศรี 
สินทรัพยอ่ื์น 
บจ. บีบีทีว ีเอค็ควต้ีิ 
บจ. รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี
แอนดเ์ซอร์วสิ 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่าย 
บจ. บีบีทีว ีเอค็ควต้ีิ 
บลจ. กรุงศรี 

 
ณ 31 ธ.ค.59 

 
- 

1,485 
 

4,372 
 

174 
 

453 
97 

 
ณ 31 ธ.ค.58 

 
45 

1,313 
 

4,382 
 
- 
 

400 
295 

ความเห็นของบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน 
 
 ค่านายหน้ารับ 

บริษทัฯใหบ้ริการดา้นการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัตามปกติ
ธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอตัราท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยสมาคม
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและยติุธรรม 

 ค่าธรรมเนียมให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 
บริษทัฯไดรั้บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีไดว้า่จา้งและคิดค่าบริการกบัธนาคารและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั( จนถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559)  เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยในปี 2558 คิดเป็นอตัราร้อย
ละจากมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในหลกัทรัพย ์(ปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อยละของวงเงินลงทุน ) และผลการด าเนินงานของ
กองทุน หรือตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ทั้ งน้ีการคิดอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้ึนอยู่กบัขนาดของเงิน
ลงทุนของลูกคา้ ซ่ึงเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมส าหรับลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ค่าธรรมเนียมใหบ้ริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม  
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  ค่าธรรมเนียมให้บริการตวัแทนการขายหน่วยลงทุน 
บริษทัฯไดรั้บค่าธรรมเนียมการเป็นตวัแทนการขายหน่วยลงทุนจาก บลจ. กรุงศรี โดยค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บคิดเป็น
อตัราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขาย ซ่ึงอตัราค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดรั้บอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ
ไดรั้บจากบลจ.อ่ืนๆ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่ค่าธรรมเนียมให้บริการตวัแทนการขายหน่วยลงทุนมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

 ค่าบริการรับ Professional Services 

บริษทัฯไดรั้บค่าบริการจากการให้บริการตามสัญญา Professional Service Agreement โดยบริษทัฯจดัส่งพนกังานไป
เพ่ือช่วยงานดา้นธุรกิจวานิชธนกิจและดา้นทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ค่าบริการท่ีไดรั้บคิดตามตน้ทุนท่ีบริษทัฯจ่าย
จริงบวกมาร์จ้ิน ( Cost plus margin)  และราคาตลาด (Market Median) โดยอตัรามาร์จ้ินและราคาตลาดส าหรับ
ค่าบริการท่ีบริษทัฯไดรั้บนั้นเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนาคาร เร่ือง การท ารายการท่ีเก่ียวโยงระหวา่งธนาคารหรือ
บริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับธนาคาร ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับท่ีเ ก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่ค่าบริการรับ Professional Services ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ธรรม 

นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษทัฯมีนโยบายในการพิจารณารายการระหวา่งกนัโดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษทัฯโดยส าหรับ

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ือง และรายการ

พิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัแบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี 

1.  รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ือง 

เน่ืองจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคตเน่ืองจากเป็น

รายการปกติธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯจะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยมีการระบุ

เง่ือนไขการด าเนินการส าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป และเป็นไปตามราคาท่ียุติธรรม 

สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้โดยน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางในการปฏิบติัดงักล่าวทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และให้

ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดข้ึนทุกไตรมาส 

2.  รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯจะจดัให้มีบุคคลท่ีมี
ความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น หรือส านักงานกฎหมาย เป็นตน้ ท่ีเป็นอิสระ
จากบริษัทฯและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของ
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คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณีตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั  

13.1 งบการเงนิ 

สรุปรายการสอบบญัชี 

ผู ้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯส าหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557-2559 คือ                           
คุณเพ่ิมศกัด์ิ วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427 จากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศสอบบญัชี จ ากดั
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ไดด้งัน้ี 

ส าหรับงบการเงินงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดใ้ห้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษทั ฯแสดงฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับงบการเงินงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดใ้ห้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัฯแสดงฐานะทางการเงิน  

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับงบการเงินงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดใ้ห้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัฯแสดงฐานะทางการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

  ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2557 
  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

353,467 16.84 345,413 20.56 377,185 23.55 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน  80,000 3.81 - - - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 198,127 9.44 34,903 2.08 2,874 0.18 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 1,304,940 62.18 1,156,671 68.86 1,077,193 67.24 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 198 0.01 - - - - 
เงินลงทุนสุทธิ 7,800 0.37 7,800 0.46 7,800 0.49 
อุปกรณ์สุทธิ 45,790 2.18 45,024 2.68 52,755 3.29 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนสุทธิ 22,294 1.06 15,908 0.95 12,439 0.78 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 12,360 0.59 11,066 0.66 9,768 0.61 
สินทรัพยอ่ื์น 73,791 3.52 63,064 3.75 61,893 3.86 

รวมสินทรัพย์ 2,098,767 100.00 1,679,849 100.00 1,601,907 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

หนีสิ้น       

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 40,108 1.91 201,978 12.02 35,831 2.24 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 813,342 38.76 316,953 18.87 361,916 22.59 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 50,664 2.41 43,482 2.59 36,498 2.28 
หน้ีสินอ่ืน 96,390 4.59 64,354 3.83 130,760 8.16 

รวมหนีสิ้น 1,000,504 47.67 626,767 37.31 565,005 35.27 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุน้       
ทุนจดทะเบียน 600,000  600,000  600,000  
หุน้สามญั 60,000,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท       

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 600,000 28.59 600,000 35.72 600,000 37.46 
หุน้สามญั 60,000,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท       

ก าไรสะสม       
จดัสรรแลว้       
ทุนส ารองตามกฎหมาย 38,978 1.86 36,498 2.17 35,615 2.22 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 459,285 21.88 416,584 24.80 401,287 25.05 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,098,263 52.33 1,053,082 62.69 1,036,902 64.73 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,098,767 100.00 1,679,849 100.00 1,601,907 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้       
 ค่านายหนา้สุทธิ 519,377 87.30 445,225 86.08 477,794 85.32 
 ค่าธรรมเนียมและบริการ 12,636 2.12 6,736 1.30 14,709 2.63 
 ก าไรจากเงินลงทุน 2,302 0.39 3,431 0.66 6,761 1.21 
 ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์ 1,188 0.20 1,164 0.23 (685) (0.12) 
 ดอกเบ้ียและเงินปันผล 17,882 3.01 19,212 3.72 21,237 3.79 
 ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 35,465 5.96 36,431 7.04 34,687 6.19 

 รายไดอ่ื้น 6,080 1.02 5,015 0.97 5,500 0.98 

รวมรายได้ 594,930 100.00 517,214 100.00 560,003 100.00 

ค่าให้จ่าย       
 ตน้ทุนทางการเงิน 11,304 1.90 11,896 2.30 12,254 2.19 
 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 78,737 13.23 74,211 14.35 67,183 12.00 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน       
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 324,033 54.47 295,194 57.07 281,811 50.32 
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและ
อุปกรณ์ 

62,411 10.49 64,075 12.39 64,519 11.52 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 960 0.16 840 0.16 725 0.13 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 55,155 9.27 49,518 9.57 43,010 7.68 
 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 940 0.16 (551) (0.11) 2,002 0.36 

 รวมค่าให้จ่าย 533,540 89.68 495,183 95.74 471,504 84.20 

ก าไรก่อนค่าให้จ่ายภาษีเงนิได้ 61,390 10.32 22,031 4.26 88,500 15.80 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11,871 2.00 4,387 0.85 18,041 3.22 
ก าไรสุทธิ 49,519 8.32 17,644 3.41 70,459 12.58 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่       
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(5,422) (0.91) (1,830) (0.35) (1,587) (0.28) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

1,084 0.18 366 0.07 317 0.06 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (4,337) (0.73) (1,464) (0.28) (1,270) (0.23) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 45,181 7.59 16,180 3.13 65,189 12.36 
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งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 2558 2557 

   พนับาท พนับาท พนับาท 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 61,390 22,031 88,500 
 ปรับปรุงดว้ย:     
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,054 19,303 21,330 
 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

1,195 - 2,076 
 โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (255) (551) (74) 
 (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - - (562) 

 ตน้ทุนทางการเงิน 11,304 11,896 12,254 
 รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (53,414) (55,698) (55,961) 
 เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (รวมตน้ทุนทางการเงินอ่ืน) (10,714) (12,473) (13,817) 

เง เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผล 53,807 55,602 55,382 
 เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (4,370) (19,448) (8,703) 

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์    
 และหน้ีสินด าเนินงาน 76,997 20,662 100,425 
 สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

 

 

   
 เงินฝากในสถาบนัการเงิน (80,000) - - 
 ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี (163,223) (32,029) 57,197 
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (149,454) (79,012) 105,886 
 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (198) - - 
 สินทรัพยอ่ื์น (8,717) (1,772) (6,008) 
 หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี (161,870) 166,147 (375,527) 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 496,388 (44,963) 57,889 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,760 5,154 4,047 
 หน้ีสินอ่ืน 16,407 (50,231) 47,818 
 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 28,090 

28(55,383) 

(16,044) (8,273) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

 เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (13,676) (10,128) (34,380) 
 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 12 - 563 
 เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,371) (5,600) (1,821) 
 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (20,035) (15,728) (35,638) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
 เงินกูย้มืประเภทเผ่ือเรียกลดลง - - - 
 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ - - - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ )ลดลง( สุทธิ 8,055 (31,772) (43,911) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 345,413 377,185 421,096 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 353,468 345,413 377,185 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร ( Profitability Ratio)     

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 70.86 69.24 70.83 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 8.32 3.41 12.58 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 4.60 1.69 7.03 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ( Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 2.62 1.08 4.16 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.31 0.32 0.33 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ ( Financial Ratio)    
อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินกู ้ (เท่า) N/A N/A N/A 
อตัราส่วนสินทรัพยก่์อรายไดต้่อเงินกู ้ (เท่า) N/A N/A N/A 
อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวัต่อสินทรัพยร์วม (%) 20.65 20.56 23.55 
อตัราส่วนสินทรัพยก่์อรายไดต้่อสินทรัพยร์วม (%) 62.18 68.86 67.24 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.91 0.60 0.54 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A N/A 

อตัราส่วนอืน่ๆ      
อตัราส่วนเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์่อสินทรัพย ์ (%) 0.37 0.46 0.49 
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) 98.25 155.64 179.81 

ข้อมูลต่อหุ้น      
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (บาท) 18.30 17.55 17.28 
ก าไรสุทธิต่อหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (บาท) 0.83 0.29 1.17 
เงินปันผลต่อหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (บาท) N/A N/A N/A 

หุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) 60,000,000 60,000,000 60,000,000 

65 



 

   

รายงานประจ าปี 2559  

 

 
 

14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2559 กลบัมาขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตวัร้อยละ 3.2 ไตรมาส 2 ขยายตวัร้อย

ละ 3.5 และไตรมาส 3 ขยายตวัร้อยละ 3 ขณะท่ีทั้งปีคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.2 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีขยายตวัร้อย 2.8 นบัเป็น

อตัราการขยายตวัสูงท่ีสุดในรอบ 4 ปี ปัจจัยหนุนส าคญัมาจาก 1)การใช้จ่ายภาครัฐเร่งตวัข้ึนหลังการลงประชามติผ่านร่าง

รัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ อาทิ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูข่องผูมี้

รายไดน้อ้ย อนุมติัวงเงินสนบัสนุนการลงทุนขนาดเลก็ทัว่ประเทศ และมาตรการปล่อยสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าใหแ้ก่เกษตรกรและธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ทัว่ประเทศ 2) ภาคการท่องเท่ียวขยายตวัต่อเน่ือง โดยปี 2559 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

เดินทางเขา้มาในประเทศไทยจ านวน 32.6 ลา้นคนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ส่วนผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดใน

หลายจงัหวดัภาคใต ้การปราบปรามทวัร์ศูนยเ์หรียญ และช่วงไวอ้าลยัตั้งแต่วนัท่ี 13 ตุลาคม ส่งผลกระทบไม่มากเน่ืองจากภาครัฐมี

การเร่งออกมาตรการเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว อาทิ  การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa fee) ท่ีสถานทูต หรือสถาน

กงสุลไทย 1,000 บาท ต่อคน และปรับลดค่าธรรมเนียม การตรวจลงตราท่ีช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมือง(Visa on 

avariable) เหลือ 1,000 บาทต่อคน จากเดิม 2,000 บาทต่อคน จ านวน 19 ประเทศรวมทั้งนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน 3)ภาคการ

ส่งออกกลบัมาฟ้ืนตวัโดยปี 2559 ภาคการส่งออกของไทยกลบัมาขยายตวัร้อยละ 0.45 นบัเป็นการขยายตวัคร้ังแรกในรอบ 4 ปี 

ส่วนหน่ึงเป็นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีหลงั เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณข้ึนอตัรา

ดอกเบ้ีย ประกอบกบัเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้เร่ิมกลบัมาทรงตวัและบางประเทศฟ้ืนตวัข้ึน อาทิ  จีนซ่ึงเป็นประเทศเศรษฐกิจคู่

คา้หลกัของไทย มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ท่ีร้อยละ 6.8 เพ่ิมข้ึนจากช่วง 3 ไตรมาสก่อนหนา้ท่ีขยายตวัท่ีร้อย

ละ 6.7 และ 4) ภาวะการเงินในประเทศค่อนขา้งผ่อนคลายจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงตน้ปี และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ระดบัต ่าตลอดทั้งปีท่ีร้อยละ 1.50  

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุน้ไทยปี 2559 ค่อนขา้งสดใส ดชันีเคล่ือนไหวในทิศทางขาข้ึน โดย SET Index เปิดท าการวนัแรกท่ี
ระดบั 1,286 จุด และปรับตวัลดลงท าจุดต ่าสุดของปีท่ีระดบั 1,221 จุดในวนัท่ี 11 มกราคม จากนั้นปรับตวัข้ึนต่อเน่ืองและปิด ณ 
ส้ิน ปี 2559 ท่ีระดบั 1,543 จุด เพ่ิมข้ึน 255 จุด หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.8 เม่ือเทียบกบัราคาปิด ณ ส้ินปี 2558 ท่ี 1,288 จุด มีมูลค่าการ
ซ้ือขายเฉล่ีย 50,093 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียในปี 2558 ท่ี 41,141 ลา้นบาทต่อวนั ดชันีท่ี
เพ่ิมข้ึนอยา่งโดดเด่นมาจากปัจจยัพ้ืนฐานของประเทศท่ีแขง็แกร่งโดยเฉพาะตวัเลขเศรษฐกิจท่ีกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.2 สูงสุดใน
รอบ 4 ปี นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัขานรับผลการลงประชามติท่ีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโหวตเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและ
ค าถามพว่งท าใหน้กัลงทุนมีความคาดหวงัวา่จะมีการเลือกตั้งเกิดข้ึนในปี 2560 นอกจากปัจจยับวกในประเทศท่ีแขง็แกร่งตลาดหุน้
ไทยยงัไดผ้ลบวกจากการไหลเขา้ของเมด็เงินลงทุนจากต่างชาติหลงัจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ชะลอ
ข้ึนอตัราดอกเบ้ียและลดจ านวนคร้ังของการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในปี 2559 ลงจาก 4 คร้ังเหลือเพียง 1 คร้ัง ส่งผลให้ปี 2559 นกั
ลงทุนต่างชาติเขา้ซ้ือสุทธิในตลาดหุน้ไทย 77,927 ลา้นบาท นบัเป็นการเขา้ซ้ือสุทธิในตลาดหุน้ไทยเป็นปีแรกในรอบ 4 ปี 
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14.1     ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

14.1.1  รายได ้

รายไดห้ลกัของบริษทัฯในปี 2559 คือรายไดค้่านายหนา้ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 87.30 ของรายไดร้วม รองลงมาคือ 
ดอกเบ้ียจากการใหกู้ย้มืเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ดอกเบ้ียและเงินปันผล และ รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ โดย
รายไดข้องบริษทัในช่วงปี 2557 ถึงปี 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559 2558 2557 
  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้       
 ค่านายหนา้ 519,377 87.30 445,225 86.08 477,794 85.32 

 ค่าธรรมเนียมและบริการ 12,636 2.12 6,736 1.30 14,709 2.63 
 ก าไรจากเงินลงทุน 2,302 0.39 3,431 0.66 6,761 1.21 
 ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์ 1,188 0.20 1,164 0.23 (685) (0.12) 
 ดอกเบ้ียและเงินปันผล 17,882 3.01 19,212 3.72 21,237 3.79 
 ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 35,465 5.96 36,431 7.04 34,687 6.19 
 รายไดอ่ื้น 6,080 1.02 5,015 0.97 5,500 0.98 
รวมรายได้ 594,930 100.00 517,214 100.00 560,003 100.00 

รายไดข้องบริษทัฯในปี 2559 มีจ านวนทั้งส้ิน 594.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 77.72  ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.03 โดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 

ในปี 2559 บริษทัฯมีรายไดจ้ากค่านายหนา้เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  จ านวน 74.15 ลา้นบาท เน่ืองจากตลอดปี 2559 
หุ้นไทยสามารถปรับข้ึนไดเ้ฉล่ียร้อยละ15 -16 โดย ณ ส้ินปี 2559 ดชันีปิดท่ี 1,542.94 จุด เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
จากส้ินปี 2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 1288.02 จุด ดชันีหุ้นไทยระหวา่งปีมีความผนัผวนบา้งแต่ยงัคงอยู่ในขาข้ึนและให้
ผลตอบแทนเกือบสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ขณะท่ีแรงซ้ือสุทธิจากนกัลงทุนต่างชาติแผว่ช่วงตน้ปี และเร่ิมมีแรง
ซ้ือกลบัเขา้มาหลงัจากท่ีองักฤษมีมติออกจากสหภาพยโุรป (อีย)ู หรือเบร็กซิต รวมทั้ง 2 ปัจจยัท่ีเกิดในคร่ึงปี
หลงัทั้งจากปัจจยัในประเทศและเร่ืองท่ี โดนลัด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนต่อไป
ดว้ยโยบายท่ีค านึงถึงคนและเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็นล าดบัแรก  หรือนิยามใหม่ท่ีเรียกว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯแบ
บทรัมป์” (Trumponomics) ซ่ึงเป็นปัจจยัเร่งใหเ้กิดภาวะทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย จนค่าเงินหลาย
ประเทศอ่อนค่าลงอยา่งหนกั  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบท าใหหุ้น้มีความผนัผวน ท าใหป้ริมาณการซ้ือขาย
เฉล่ียต่อวนัในปี 2559 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 17 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 5.90  ลา้นบาท สืบเน่ืองจากความผนัผวนรุนแรง
ของตลาดหุน้จากผลกระทบของหลายเหตุการณ์ในต่างประเทศ เงินไหลเขา้สู่ตลาดทุน  ท าใหผ้ลประกอบการ
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ของกองทุนท่ีบริษทัฯรับบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย ท าใหร้ายไดค้่าธรรมเนียมบริหารจดัการกองทุนเพ่ิม
สูงข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัเม่ือเทียบกบัปี 2558 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลลดลงจ านวน 1.33 ลา้นบาทจากปี 2558  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2559  ยงัอยู่
ในภาวะท่ีฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ แมว้า่จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให ้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) คง
อตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ี อตัราร้อยละ 1.50 ในปี 2559 0 จึงท าใหผ้ลตอบแทนของบริษทัฯท่ีไดรั้บจากเงินฝาก
ในปี 2559 ลดลง 

14.1.2  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2557 
  ลูกหน้ีและ 

ดอกเบ้ียคา้ง
รับ 

ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะ
สูญ 

ลูกหน้ีและ 
ดอกเบ้ียคา้ง

รับ 

ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีและ 
ดอกเบ้ียคา้ง

รับ 

ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 1,311.28 6.33 1,163.26 6.59 1,084.33 7.14 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 1.20 1.20 - - - - 

รวม 1,312.47 7.53 1,163.26 6.59 1,084.33 7.14 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบริษทัฯส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีปกติ ซ่ึงประกอบด้วย 
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด และเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์(Credit Balance) และลูกหน้ีอ่ืนโดยส าหรับ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน บริษทัฯตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 1 ของมูล
หน้ีปกติและในอตัราร้อยละ 100 ของมูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 

ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯมีมูลหน้ีสงสัยจะสูญในจ านวน 1.20  ลา้นบาท ซ่ึงนบัวา่ค่อนขา้งต ่า เม่ือเทียบกบัยอด
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และดอกเบ้ียคา้งรับ ณ ส้ินปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.09  
และ ณ ส้ินปี 2558 และ 2557 บริษทัฯไม่มีมูลหน้ีสงสยัจะสูญ  

ทั้งน้ีบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. เร่ืองการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของ
บริษทัหลกัทรัพยอ์ย่างเคร่งครัด และจากขอ้มูลขา้งตน้เห็นไดว้่า บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั
มูลค่าหน้ีจดัชั้นสงสยัทั้งจ านวนแลว้ 

14.1.3  ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายหลกัของบริษทัฯคือค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60.73 ของค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัฯ
ในปี 2559 โดยค่าใชจ่้ายรองลงมาไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและ
อุปกรณ์ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.76 และ 11.70 ตามล าดบั 
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ในปี 2559 ค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัฯมีจ านวน 533.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.75 จากปี 2558โดยส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานจ านวน 28.84  ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าตอบแทนผูแ้นะน าการลงทุนซ่ึงเป็นไปตามรายไดค้่านายหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

14.1.4  ก าไรสุทธิ 

ในปี 2559 บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิจ านวน 49.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 31.88 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
180.66 จากปี 2558 โดยบริษทัฯมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 1.85 และอยูใ่นอนัดบัท่ี 26 

 สืบเน่ืองจากในปี 2559 หุ้นไทยสามารถปรับข้ึนไดเ้ฉล่ียร้อยละ15 -16 โดย ณ ส้ินปี 2559 ดชันีปิดท่ี 1542.94 

จุด เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 จากส้ินปี 2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 1288.02 จุด ดชันีหุ้นไทยระหวา่งปีมีความผนัผวนบา้งแต่ยงัคง

อยูใ่นขาข้ึนและใหผ้ลตอบแทนเกือบสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ขณะท่ีแรงซ้ือสุทธิจากนกัลงทุนต่างชาติแผ่วช่วง

ตน้ปี และเร่ิมมีแรงซ้ือกลบัเขา้มาหลงัจากท่ีองักฤษมีมติออกจากสหภาพยโุรป (อีย)ู หรือเบร็กซิต รวมทั้ง 2 

ปัจจยัท่ีเกิดในคร่ึงปีหลงัทั้งจากปัจจยัในประเทศและผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ท่ีประกาศ

นโยบายท่ีค านึงถึงคนและเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็นล าดบัแรก  หรือนิยามใหม่ท่ีเรียกว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯแบ

บทรัมป์” (Trumponomics)  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบท าให้หุ้นมีความผนัผวน ท าให้ปริมาณการซ้ือขาย

เฉล่ียต่อวนัในปี 2559 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 17 ส่งผลใหร้ายไดร้วมของบริษทัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.03 เม่ือเทียบ

กบัปี 2558 โดยรายไดห้ลกัของบริษทัฯคือรายไดค้่านายหนา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.65  จึงท าใหบ้ริษทัฯมีก าไรสุทธิ

เพ่ิมข้ึนเป็น 49.52 ลา้นบาท ทั้งน้ีในปี 2559 และ 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.83 บาท และ 0.29 

บาทตามล าดบั 

14.2 ฐานะการเงนิ 

14.2.1  สินทรัพย ์

บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 2,099 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 
418.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.94 ของยอดสินทรัพยร์วมในปี 2558 โดยมีสินทรัพยท่ี์ส าคญัคือลูกหน้ี
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ คิดเป็นร้อยละ 62.18 ของสินทรัพยร์วม ในขณะท่ีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีส านกัหักบญัชี คิดเป็นร้อยละ16.84 และร้อยละ9.44 ของสินทรัพยร์วม
ตามล าดบั  

14.2.2  เงินลงทุนในตราสารทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะยาวจ านวน 7.80 ลา้นบาท 
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14.2.3  ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิจ านวน 1,304.94 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.18 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็นลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยร์วม
ดอกเบ้ียคา้งรับ 633.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.27 ของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้และดอกเบ้ียคา้งรับทั้งหมด และมียอดคงเหลือของลูกหน้ีชั้นสงสยัจ านวน 1.20 ลา้นบาท 

14.2.4  แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หนีสิ้น 

บริษทัฯมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1,000.50 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเจา้หน้ีส านกัหักบญัชี
และเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จ านวน 40.11ลา้นบาทและ 813.34 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.01 และ 81.29 ของหน้ีสินรวมตามล าดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,098.26  ลา้นบาท โดยมีก าไรสะสมจ านวน 

498.26 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 98.25 

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยูท่ี่ระดบั 0.91 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ีนจาก 0.60เท่า ณ 
ส้ินปี 2558 

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

--- ไม่มี---- 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษทัฯไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงับริษทัฯขอรับรองวา่ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯขอรับรอง
วา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯแลว้ 

(2) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของ
บริษทัฯอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯไดแ้จ้ง
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษทัฯได้รับรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯได้
มอบหมายให้นายอุดมการ  อุดมทรัพย์   เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายอุดมการ  อุดมทรัพย ์ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ 

 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
 
1. 
 
2. 

 
 
นายซูดาร์โก  ฮาร์โซโน 
 
นายอุดมการ  อุดมทรัพย์ 

 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
 

กรรมการ 

 
 
  …………………………. 
 
  …………………………. 

 
 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
 
1. 
 

 
 
นายอุดมการ  อุดมทรัพย์ 

 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

 
 
   …………………………. 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม 
และเลขานุการบริษทั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มอี านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

1 นายซูดาร์โก (แดน) 56 - คุณวุฒิปริญญาโท  28 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
ฮาร์โซโน่       - Master of Business Administration    (ผูมี้อ านาจลงนาม)     

 
ประธานกรรมการ       in Finance and Marketing,  1 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั รองกรรมการ บมจ. ธนาคาร ธนาคาร 

 
        Indiana University, Bloomington, IN,    ผูจ้ดัการใหญ่ กรุงศรีอยุธยา   

 
        USA 1 ก.ค. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกลุ่มธุรกิจ      

 
      คุณวุฒิปริญญาตรี   ลูกคา้รายยอ่ย     

 
        Biomedical and   และลูกคา้บุคคล     

 
        Electrical Engineering 1 ก.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการเจา้หนา้ท่ี     

 
        (Honors Program),    บริหาร     

 
        University of Southern 1 ก.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 รักษาการแทน     

 
        Califonia, LA, USA   ผูบ้ริหารสายงาน     

 
      ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรม   สินเช่ือบุคคล     

 
      และสมัมนาจากสมาคม 7 ม.ค. 2558 – 31 ม.ค.2559 รักษาการแทน     

 
      ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   ผูบ้ริหารสายงาน     

 
        - Director Certification   ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
        Program (DCP-English) 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2558 รักษาการแทน     

 
         ปี 2551   ประธานคณะ     

 
            เจา้หนา้ท่ีดา้น     

 
            กรุงศรีคอนซูเมอร์     

 
          1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2558 รักษาการแทน     

 
            ประธานคณะ     

 
            เจา้หนา้ท่ีดา้นธุรกิจ     

 
            สินเช่ือยานยนต ์     

 
          3 ส.ค. 2550 –31 ส.ค. 2558 ผูช่้วยกรรมการ     

 
            ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส     

 
          5 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2558 ประธานคณะ     

 
            เจา้หนา้ท่ีดา้น     

 
            การตลาดและ     

 
            แบรนด ์     

 
          1 ต.ค. 2556 – 4 ม.ค. 2558 ประธานคณะ     

 
            เจา้หนา้ท่ีดา้น     

 
            การตลาดและ     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
            พฒันาธุรกิจ     

 
            ต่างประเทศ     

 
          เม.ย. 2553 – ก.ย. 2556 ประธานคณะ      

 
            เจา้หนา้ท่ีดา้น     

 
            การตลาดและ     

 
            Cross Sell     

 
          บริษทั / องคก์รอ่ืน       

 
          12 ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ หตัถา กกัสิกอร์ ลิมิเตด็   

 
          7 ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บลจ. กรุงศรี   

 
          8 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เทสโก ้คาร์ด   

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม) เซอร์วิสเซส   

 
          30 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. เงินติดลอ้   

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม)     

 
          29 พ.ค.  – 29 ก.ย. 2558 กรรมการ     

 
          พ.ย. 2552 – 28 พ.ค. 2558 ประธานกรรมการ      

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม)     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
          24 ธ.ค. 2558  – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. เจเนอรัล คาร์ด    

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม) เซอร์วิสเซส   

 
          3 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ      

 
          24 ก.พ.– 2 ธ.ค. 2558 กรรมการ     

 
          พ.ย. 2552 – 23 ก.พ. 2558 กรรมการ      

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม)     

 
          29 ก.ย. 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. กรุงศรี    

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม) บริการเช่าสินเช่ือ   

 
          25 ส.ค. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. แดน สยาม   

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม)     

 
          25 ส.ค. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. แซม สยาม   

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม)     

 
          11 พ.ค. – 30 ธ.ค. 2558 กรรมการ บจก. บตัรกรุงศรีอยุธยา   

 
          ม.ค. 2551 – เม.ย. 2554 กรรมการ     

 
          ม.ค. 2551 – 23 เม.ย. 2558 กรรมการ  บมจ. อยุธยา    

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม) แคปปิตอล ออโต ้ลีส   
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2 นายอุดมการ   41 - คุณวุฒิปริญญาโท  1 พ.ย. 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
อุดมทรัพย ์       - Master of Business Admin(Finance),    (ผูมี้อ านาจลงนาม)     

 
กรรมการและ       Case Western Reserve University, USA   กรรมการผูจ้ดัการ     

 
กรรมการ       - Master of Science(Economics),   ใหญ่     

 
ผูจ้ดัการใหญ่       University of Illinois at  1 พ.ย. 2557 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ  บมจ.ธนาคารกรุงศรี  ธนาคาร 

 
        Urbana champaign, USA   ผูจ้ดัการใหญ่ อยุธยา   

 
        - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บริษทั / องคก์รอ่ืน       

 
        เศรษฐศาสตร์และการเงิน 1 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะ บมจ. ไพลอน บริการรับเหมา 

 
        ระหวา่งประเทศ   กรรมการบริษทั   ก่อสร้าง 

 
        (หลกัสูตรนานาชาติ) ส.ค. 2556 - ต.ค 2557 ประธานเจา้หนา้ท่ี บลจ.ซีไอเอม็บี- บริษทัจดัการกองทุน 

 
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   บริหารสายงานการ  พรินซิเพิล จ ากดั   

 
       คุณวุฒิปริญญาตรี   พฒันาธุรกิจ     

 
        - สาขาบญัชี   เม.ย. 2554 - ก.ค. 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส บลจ.ไอเอน็จี บริษทัจดัการกองทุน 

 
        (หลกัสูตรนานาชาติ)   ก.ค. 2552 - มี.ค. 2554 ผูอ้  านวยการ บมจ. ทหารไทย ธนาคาร 

 
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 - 2552 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ดอยซแ์บงค ์ ธนาคาร 

 
      การอบรมอ่ืนๆ 2549 - 2551 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บมจ.หลกัทรัพยเ์คจีไอ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
        - Basic Poverty Measurement &      (ประเทศไทย)   
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รายงานประจ าปี 2559  
  

 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
        Diagnostics         

 
        - The Challenge of Globalization         

 
        - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงวิทยาการ         

 
        สถาบนัตลาดทุน รุ่นท่ี 22         

 
      ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ         

 
      สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั         

 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD)         

 
      

 

 - Director Certification Program (DCP)         

 
        ปี 2558         

 
         - Corporate Governance for Capital          

 
        Market  Intermediaries (CGI) ปี2558         

3 นายคาซูฮิโระ 49 - คุณวุฒิปริญญาตรี 18 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี   

 
ซูโดะ       -Bachelor of Arts in Economics,   (ผูมี้อ านาจลงนาม)     

 
กรรมการ       Keio University, Japan 28 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั รองประธานกลุ่ม บมจ.ธนาคารกรุงศรี   

 
* เร่ิมเป็นกรรมการ     ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ   ธุรกิจลูกคา้ธุรกิจ อยุธยา   

 
 มีผลตั้งแต ่     สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 28 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั ผูบ้ริหารสายงาน     

 
วนัท่ี  18 เมษายน 2559     บริษทัไทย (IOD)   ลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ 3     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
        - Corporate Governance for Capital   กลุ่มงานลูกคา้ธุรกิจ     

 
         Market Intermediaries (CGI) ปี  2559   ขนาดใหญ่     

 
            และวาณิชธนกิจ     

 
          14 มี.ค. 2559 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ     

 
            ผูจ้ดัการใหญ่     

 
            กลุ่มธุรกิจลูกคา้     

 
            ธุรกิจ     

 
          บริษทั / องคก์รอ่ืน       

 
          11 พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เจเนอรัล คาร์ด    

 
              เซอร์วิสเซส   

 
          26 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล   

 
              ออโต ้ลีส   

 
          ต.ค.2556 – มี.ค. 2559 Chief Manager,  The Bank of Tokyo-    

 
            Head of Global Mitsubishi UFJ, Ltd.,   

 
            Subsidiary Banking Tokyo, Japan   

 
            Department,     

 
            Global Corporate      
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
            Banking Division     

 
          พ.ค.2555 – ต.ค 2556 Executive Director  The Bank of Tokyo-    

 
            and Head of Mitsubishi UFJ, Ltd.,   

 
            Planning Tokyo, Japan   

 
            Department,      

 
            Corporate Banking     

 
            Division for EMEA     

 
          ก.ค.2554 – พ.ค. 2555 Senior Vice  The Bank of Tokyo-    

 
            President and Head Mitsubishi UFJ, Ltd.,   

 
            of Planning Tokyo, Japan   

 
            Department,      

 
            European Business     

 
            Division     

 
          ธค. 2553 – ก.ค. 2554 Vice President and  The Bank of Tokyo-    

 
            Head of Planning Mitsubishi UFJ, Ltd.,   

 
            Team European Tokyo, Japan   

 
            Business Division     
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รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

4 นางสาวกนกวรรณ 50 - คุณวุฒิปริญญาตรี 28 ก.ย 2558 - ปัจจุบนั* กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
ศุภนนัตฤกษ ์       - บริหารธุรกิจ, เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคาร 

 
กรรมการ       มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   ผูจ้ดัการใหญ่ จ ากดั (มหาชน)   

 
* ลาออก     ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ ส.ค. 2553 - เม.ย. 2555 ผูอ้  านวยการอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคาร 

 
มีผลวนัท่ี 13 มีนาคม 
2559 

    สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั     จ ากดั (มหาชน)   

 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD) ม.ค. 2543 - ก.ค. 2553 ผูอ้  านวยการอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ด ธนาคาร 

 
         - Corporate Governance for Capital  (10 ปี)   ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั    

 
         Market  Intermediaries (CGI) ปี 2559     (มหาชน)   

 
          3 เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

5 นางวรนุช 56  - คุณวุฒิปริญญาโท 1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั รองประธานกลุ่ม บมจ. ธนาคารกรุงศรี บมจ.ธนาคารกรุงศรี 

 
เดชะไกศยะ       - บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   สนบัสนุนธุรกิจ อยุธยา อยุธยา 

 
กรรมการ     คุณวุฒิปริญญาตรี   ดา้นเทคโนโลยี     

 
        - พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สถิติ)   สารสนเทศและ     

 
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ปฏิบติัการ     

 
      ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ 1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั รักษาการแทน     

 
      สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ผูบ้ริหาร     

 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD)   สายงานกลยุทธ์และ     

79 



 

รายงานประจ าปี 2559  
  

 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
        - Director Certification Program (DCP)   บริหารโครงการ     

 
        ปี 2549   เทคโนโลยี     

 
        - Finance  for Non-Finance Director   สารสนเทศ     

 
        (FND) ปี 25549 8 ก.ค. 2552 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ     

 
            ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส     

 
          7 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558 รักษาการแทน     

 
            ผูบ้ริหาร     

 
            สายงานก ากบัการ     

 
            บริการและบริหาร     

 
            โครงการ     

 
            เทคโนโลยี     

 
            สารสนเทศ     

 
          8 ก.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2558 ประธานคณะ      

 
            เจา้หนา้ท่ี     

 
            ดา้นเทคโนโลยี      

 
            สารสนเทศ     
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รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
          บริษทั / องคก์รอ่ืนๆ       

 
          21 เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. อยุธยา แคปปิตอล     

 
          และ พ.ย. 2552 – เม.ย. 2554   เซอร์วิสเซส   

 
          พ.ย. 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. โทเทิล  เซอร์วิสเซส    

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม) โซลูชัน่ส์   

 
          พ.ย. 2552 - 12 ก.พ. 2558 กรรมการ  บจก. เจเนอรัล คาร์ด    

 
            (ผูมี้อ านาจลงนาม) เซอร์วิสเซส   

 
            ทางการเงินกลุ่ม     

 
            โกลบอลมาร์เกต็     

 
            กล่มงานการเงิน     

 
          1 ก.ย. 2555 – 4 ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่าย     

 
            วิเคราะห์และ     

 
            วางแผนทางการเงิน     

 
            กลุ่มบริหารการเงิน      

 
            กลุ่มงานการเงิน     

 
          ก.ค. 2540 – ส.ค. 2555 ผูอ้  านวยการอาวุโส  บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ด   

 
            ฝ่ายการเงินธุรกิจ ชาร์เตอร์ด (ไทย)   
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รายงานประจ าปี 2559  
  

 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
            บริหารเงิน     

 
            และตลาดทุน       

 
            สายงานการเงินและ     

 
            การบญัชี     

6 นางวรรณา  60 - ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี  พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั กรรมการและ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
ธรรมศิริทรัพย ์     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ     

 
กรรมการและ     คุณวุฒิปริญญาตรี   ตรวจสอบ     

 
ประธานกรรมการ       - พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ม.ค. 2559 –   ธ.ค. 2559 กรรมการเจา้หนา้ท่ี บมจ. ธนาคารกรุงศรี ธนาคาร 

 
ตรวจสอบ       (สาขาบญัชี)     บริหาร อยุธยา   

 
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ต.ค. 2558 - ธ.ค 2559 ประธานกลุ่ม     

 
      การอบรมอ่ืนๆ   สนบัสนุนธุรกิจ     

 
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   ดา้นเทคโนโลยี     

 
      ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ   สารสนเทศและ     

 
      สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ปฏิบติัการ     

 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD) มี.ค. 2552 – ธ.ค. 2559 กรรมการก ากบัดูแล     

 
        - Accreditation Program (DAP)   กิจการ     

 
        - Director Certification Program  (DCP) ม.ค. 2551 –  ก.ย. 2558 ประธานคณะ     
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รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
        - Role of the Chairman Program (RCP)   เจา้หนา้ท่ีดา้น     

 
        - Financial Institutions Governance   ปฏิบติัการ     

 
        Program (FGP) ก.ย. 2550 – ธ.ค. 2559 ผูช่้วยกรรมการ     

 
        - Risk Management Committee Program    ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส     

 
        (RMP) บริษทั / องคก์รอ่ืนๆ       

 
        - Corporate Governance for Capital ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธาน บริษทั เนชัน่แนล  ใหบ้ริการระบบช าระ 

 
        Market Intermediaries  (CGI)    คณะกรรมการ ไอทีเอม็เอก็ซ์ จ ากดั เงินและเงินโอน 

 
        Class 8/2015   ตรวจสอบ   ระหวา่งธนาคาร 

 
        - Driving Company Success with IT  ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 กรรมการ     

 
        Governance (ITG) ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 กรรมการ บจก. สยามเรียลต้ีแอนด ์ ใหบ้ริการรถเช่า  

 
              เซอร์วิส นายหนา้และตวัแทน 

 
                ขายสินคา้เงินผอ่น 

 
          มิ.ย. 2553 – ธ.ค. 2559  กรรมการ บมจ. เซอร์วิสเซส  ทวงหน้ีติดตามสินเช่ือ 

 
              โซลูชัน่ส์   

 
          พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553 ประธานกรรมการ บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส  ทวงหน้ีติดตามสินเช่ือ 

 
              โซลูชัน่ส์   
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
          พ.ย. 2552 – ธ.ค. 2558 กรรมการ บจก. อยุธยา แคปปิตอล  สินเช่ือบตัรเครดิต 

 
              เซอร์วิสเซส   

 
          เม.ย. 2552 – มิ.ย. 2555  กรรมการ บมจ. อยุธยา โทเทิล    

 
              โซลูชัน่   

 
          ก.พ. 2552 - ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ     

 
          พ.ย. 2549 – ก.ย. 2550  ผูช่้วยกรรมการ AIG Consumer Finance    

 
            ผูจ้ดัการฝ่าย Group  (Thailand)   

 
            ปฏิบติัการ     

 
          พ.ค. 2547 – ต.ค. 2549  กรรมการและ                         AIG Card (Thailand) Co.,    

 
            ผูจ้ดัการ     Ltd.   

7 นางสาวพรรณพิมล 55 - คุณวุฒิปริญญาโท 2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
บุนนาค       Business Administration , St. Joseph's    กรรมการตรวจสอบ     

 
กรรมการอิสระ       University ,Philadelphia U.S.A. 2545-2547 Invesment Advisor Sunrise Equity Co.,Ltd. บริษทัดา้นการลงทุน 

 
และกรรมการ     คุณวุฒิปริญญาตรี 2539-2543 Vice President (Fund  The Mutual Fund Public บริษทัจดัการกองทุน 

 
ตรวจสอบ       เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   Management   Company Limited   

 
      ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ   Department)     

 
      สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั         
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รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD)         

 
      

 

2545  :   DCP Class no. 20/2002         

 
      

 

2558  :  Corporate Governance for Capital          

 
      

 

Market Intermediaries Class No.8/2015         

8 นายวนัชยั 67 - คุณวุฒิปริญญาโท ส.ค.2557- ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
โตสมบุญ       บริหารธุรกิจ, Asian Institute of    กรรมการตรวจสอบ     

 
กรรมการตรวจสอบ       Management   บริษทั / องคก์รอ่ืนๆ 

   
 

      คุณวุฒิปริญญาตรี ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ Siam City Cement  ผลิตและจ าหน่าย 

 
        นิติศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     (Lanka) Limited ปูนซีเมนตแ์ละวสัดุ 

 
      ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ     (Subsidiary), Sri Lanka ก่อสร้างในศรีลงักา 

 
      สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Chip Monk Insee Cement  ผลิตและจ าหน่าย 

 
       บริษทัไทย (IOD)     Corporation ( Cambodia ) ปูนซีเมนตใ์นประเทศ 

 
        - Director Certification Program       กมัพชูา 

 
        Class 7/2001 (DCP 7/2544) ก.ค.2557- ปัจจุบนั กรรมการธรรมาภิ- บริษทั ปูนซีเมนตน์คร  ผลิตและจ าหน่าย 

 
        - Director Accreditation Program   บาลความเส่ียงและ หลวง จ ากดั (มหาชน) ปูนซีเมนต ์

 
        Class 7/2547  (DAP 7/2547)   ก ากบัดูแลกิจการ     

 
        - Corporate Governance for Capital  ก.ค. 2557 -ปัจจุบนั กรรมการสรรหา บริษทั ปูนซีเมนตน์คร  ผลิตและจ าหน่าย 
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
        Market Intermediaries Class 10/2558   และค่าตอบแทน หลวง จ ากดั (มหาชน) ปูนซีเมนต ์

 
        - Advanced Audit Committee Program ม.ค. 2555 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั ปูนซีเมนตน์คร ผลิตและจ าหน่าย 

 
        Class 19/2558     หลวง จ ากดั (มหาชน) ปูนซีเมนต ์

 
       จาก Inernationl Institute for Management  ม.ค. 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปูนซีเมนตน์คร ผลิตและจ าหน่าย 

 
      Development (IMD) Switzerland:     หลวง จ ากดั (มหาชน) ปูนซีเมนต ์

 
        - Managing Corporate Resources - IMD, ก.ค. 2547 - ธ.ค. 2555 กรรมการ บริษทั อีเก้ิล ซีเมนต ์ ผลิตซีเมนต ์

 
        Switzerland ปี 2543     โฮลด้ิง จ ากดั   

 
        - Breakthrough Program for Senior ก.ค.2547 - ธ.ค. 2554 กรรมการ และรอง  บริษทั ปูนซีเมนตน์คร ผลิตและจ าหน่าย 

 
        Executives - IMD, Switzerland   ปี 2545   ประธานบริหาร หลวง จ ากดั (มหาชน) ปูนซีเมนต ์

 
        - Senior Management Program, - IMD,   กิจการสระบุรี     

 
        Switzerland ปี 2549 ก.พ. 2545- ก.พ. 2559 กรรมการ บริษทั คอนวดู จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไมฝ้า 

 
        

 

      และเชิงชาย 

 
          ม.ค. 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ลานนารีซอร์สเซส  ผลิตและจ าหน่าย 

 
              จ ากดั (มหาชน) ถ่านหิน 

 
          ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2548  ประธานกรรมการ บริษทั กระรัต ฟอเซต  ผลิตจ าหน่ายก๊อกน ้า 

 
              จ ากดั   
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รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
          ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547  กรรมการ และรอง  บริษทั ปูนซีเมนตน์คร ผลิตและจ าหน่าย 

 
            ประธานบริหาร หลวง จ ากดั (มหาชน) ปูนซีเมนต ์

 
            (Subsidiaries)     

 
          ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547  ประธาน  บริษทั รอยลั ปอร์ซเลน  ผลิตและจ าหน่าย 

 
            กรรมการบริหาร / จ ากดั (มหาชน) จานชาม 

 
            กรรมการผูจ้ดัการ     

 
          ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2547  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กระเบ้ืองหลงัคา ผลิตและจ าหน่าย 

 
              ตราเพชร จ ากดั (มหาชน) กระเบ้ืองมุงหลงัคา 

 
          มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2542 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กะรัตสุขภณัฑ ์ ผลิตและจ าหน่าย 

 
            ร่วม - สายบริหาร จ ากดั (มหาชน) สุขภณัฑ ์

 
          ก.ย. 2529 - ธ.ค. 2539  คณะผูบ้ริหาร- บริษทั ปูนซีเมนตน์คร ผลิตและจ าหน่าย 

 
            สายการตลาด หลวง จ ากดั (มหาชน) ปูนซีเมนต ์

 
          เม.ย. 2525 - ส.ค. 2529  ผูจ้ดัการฝ่าย บริษทั ไทย-เยอรมนั  ผลิตและจ าหน่าย 

 
            การตลาดและ เซรามิค อินดสัทรี กระเบ้ืองปูพื้น 

 
            เลขานุการ จ ากดั (มหาชน)   

 
            คณะกรรมการ     
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รายงานประจ าปี 2559  
  

 

 
 

ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
          ม.ค. 2523 - มี.ค. 2525 ทนายความและ ส านกังานทนายความ  บริษทัท่ีปรึกษา 

 
             ท่ีปรึกษากฎหมาย  ดร.มานะ  ดา้นกฎหมาย 

 
             ภาษีอากร     

9 นายสมชาย 54 169 คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาบญัชี 2550 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
ทรรศนียศิลป์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ผูจ้ดัการใหญ่     

 
ผูช่้วยกรรมการ           สายงานทรัพยากร     

 
ผูจ้ดัการใหญ่           บุคคล     

 
(สายงานทรัพยากร         2548 - 2550 ผูช่้วยกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี  บริษทัหลกัทรัพย ์

 
บุคคล)           ผูจ้ดัการ สายงาน จ ากดั (มหาชน)   

 
            บริหารงานกลาง     

 
          2545 - 2548 ผูอ้  านวยการฝ่าย ส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัการประกอบ 

 
            บริหารทัว่ไปและ ก ากบัการซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจ 

 
            การพนกังาน เกษตรล่วงหนา้ ซ้ือขายสินคา้เกษตร 

 
                ล่วงหนา้ 

 
          2540 - 2545 ผูอ้  านวยการฝ่าย บริษทั เพาเวอร์-พี จ ากดั  ธุรกิจก่อสร้าง 

 
            บญัชีและการเงิน (มหาชน)   
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

10 นางวราลกัษณ์  57   คุณวุฒิปริญญาโท 2552 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
พฤฒิวรมงคล       MBA -Finance, Ball State University,    ผูจ้ดัการใหญ่     

 
ผูช่้วยกรรมการ       U.S.A.   สายงานลูกคา้     

 
ผูจ้ดัการใหญ่     คุณวุฒิปริญญาตรี   สถาบนั     

 
(สายงานลูกคา้       บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 2550 - 2552 ผูช่้วยกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
สถาบนั)       มหาวิทยาลยัหอการคา้   ผูจ้ดัการ - ลูกคา้     

 
            สถาบนั กสิกรไทย จ ากดั   

 
          2544 - 2550 ผูช่้วยกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
            ผูจ้ดัการ Asset Plus จ ากดั   

 
            ฝ่ายหลกัทรัพย ์     

 
          2539 - 2543 ผูช่้วยกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
            ผูจ้ดัการ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)   

 
            ลูกคา้สถาบนั     

 
          2534 - 2538 Senior Sales Baring Securities บริษทัหลกัทรัพย ์

 
              ( Thailand )   

11 นายณภทัร 44   คุณวุฒิปริญญาโท เม.ย.2558 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
จนัทรเสรีกุล       MBA สาขาการเงิน Eastern Michigan   ผูจ้ดัการใหญ่     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
ผูช่้วยกรรมการ       University   กลุ่มงานวิเคราะห์      

 
ผูจ้ดัการใหญ่     คุณวุฒิปริญญาตรี   หลกัทรัพย ์     

 
(กลุ่มงานวิเคราะห ์       สาขาการตลาด มหาวิทยาลยั ม.ค. 2553 - 2558 ผูอ้  านวยการ  บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส  บริษทัหลกัทรัพย ์

 
หลกัทรัพย)์       มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC)     วิคเคอร์ส จ ากดั   

 
          ม.ค. 2549 - 2553 ผูอ้  านวยการ   บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
             อาวุโส  กิมเอง จ ากดั (มหาชน)   

12 นางสาวมุกมณี 49 - คุณวุฒิปริญญาโท 2558 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
ศอสุวรรณ       สาขาการเงินและการธนาคาร    ผูจ้ดัการใหญ่     

 
ผูช่้วยกรรมการ       คณะเศรษฐศาสตร์     สายงานลูกคา้บุคคล     

 
ผูจ้ดัการใหญ่       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2557 - 2558 ผูช่้วยกรรมการ บริษทั หลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
(สายงานลูกคบุ้คคล)     คุณวุฒิปริญญาตรี   ผูจ้ดัการ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)   

 
        คณะเศรษฐศาสตร์   2548 - 2557 ผูช่้วยกรรมการ บริษทั หลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
        มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   ผูจ้ดัการ กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)   

 
          2544 - 2548 ผูจ้ดัการ บริษทั หลกัทรัพยไ์ทย   

 
              พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   

 
          2543 - 2544 ผูจ้ดัการ ING Baring    

 
              ประเทศไทย จ ากดั   
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
          2535 - 2543 ผูจ้ดัการ บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร    

 
              จ ากดั (มหาชน)   

13 นางสาวพชัราภรณ ์ 46 1 คุณวุฒิปริญญาโท 2550 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส บมจ. หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
ประดบัศรีเพชร       สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   และผูจ้ดัการฝ่าย     

 
ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส     คุณวุฒิปริญญาตรี   บญัชีและการเงิน     

 
และผูจ้ดัการฝ่าย       สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   สายงานบญัชีและ     

 
บญัชีและการเงิน           การเงิน     

 
( สายงานบญัชีและ       2549 - 2550 ผูอ้  านวยการ  บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
การเงิน )         ฝ่ายบญัชีแลการเงิน กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)   

 
          2544 - 2549 Audit Manager บริษทัส านกังานสอบ  ส านกังานสอบบญัชี 

 
              บญัชี เอินส์ท แอนด ์   

 
              ยงั จ ากดั   

 
          2540 - 2543 Assistant Audit  บริษทัส านกังานสอบ  ส านกังานสอบบญัชี 

 
            Manager บญัชี เอินส์ท แอนด ์   

 
              ยงั จ ากดั   

14 นางสาวภาวศุทธ์ิ  35 1 คุณวุฒิปริญญาโท 28 มี.ค. 59 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
สุจริตวฒันา       สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   และผูจ้ดัการฝ่าย     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส           สายงานบริหาร     

 
และผูจ้ดัการฝ่าย           ความเส่ียง     

 
สายงานบริหารความ         2557 - 2559 ผูอ้  านวยการอาวุโส  บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
เส่ียง           สายงานบริหาร ฟินนัเซียไซรัส จ ากดั   

 
            ความเส่ียงและ (มหาชน)   

 
            ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร     

 
            ความเส่ียงดา้น     

 
            เครดิต     

 
          2554 - 2557 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
            อาวุโสฝ่ายก ากบั บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)   

 
            ดูแลการปฏิบติังาน     

 
            และหวัหนา้ฝ่าย     

 
            บริหารเครดิต     

 
          2553 - 2554 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคาร 

 
            ฝ่ายก ากบัและ     

 
            ควบคุม     

 
            การปฏิบติังาน     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

15 นางสาวอิศรา 53 20 คุณวุฒิปริญญาโท  ส.ค. 2547 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี บริษทัหลกัทรัพย ์

 
กนัติรัตนาวงศ ์       ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต    ผูจ้ดัการใหญ่     

 
ผูช่้วยกรรมการ       สาขากฎหมายธุรกิจ    กลุ่มงานก ากบัดูแล     

 
ผูจ้ดัการใหญ่       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ธุรกิจและกฎหมาย     

 
(กลุ่มงานก ากบัดูแล     คุณวุฒิปริญญาตรี   และเลขานุการ     

 
ธุรกิจและกฎหมาย)       บญัชีบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   บริษทั     

 
และเลขานุการบริษทั     การอบรมอ่ืนๆ   ตรวจสอบ     

 
        -  วุฒิบตัรโครงการอบรมการตรวจสอบ ก.ค. 2546 - ส.ค. 2547 Senior Vice  บล.ยโูอบี เคยเ์ฮียน บริษทัหลกัทรัพย ์

 
        ภายในเพื่อเตรียมตวัเป็น CIA   President     

 
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    Internal Audit & (ประเทศไทย) จ ากดั   

 
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   Compliance     

 
        -  ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการก ากบั   Department     

 
        ดูแลการปฏิบติังานส าหรับ Compliance  ต.ค. 2545 - มิ.ย. 2546 Senior Vice  บล.โกลเบล็ก จ ากดั บริษทัหลกัทรัพย ์

 
        Officer, สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์   President     

 
        -  ทบทวนความรู้ดา้นกฎหมายและ   Internal Audit     

 
        จรรยาบรรณผูจ้ดัการกองทุน   &Compliance     

 
        สมาคมบริษทัจดัการกองทุน   Department     
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ล าดบั ห่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี( 

สัดส่วนการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / 
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ถือหุ้นในบริษัท ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่

 (จ านวนหุ้น( /1 และทกัษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
        -  ASCO Compliance Training Program ต.ค. 2543 - ก.ย. 2545 Senior Vice  บมจ.หลกัทรัพย ์กิมเอง็ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
        สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์   President (ประเทศไทย)   

 
        -  Foreign Account Tax Compliance Act   Internal Audit     

 
        สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์   &Compliance     

 
        - การก ากบัดูแลและบงัคบัใชก้ฏหมายใน   Department     

 
        ตลาดเงินตลาดทุน รุ่นท่ี 1 ต.ค. 2542 - ก.ย. 2543 Vice President  บมจ.หลกัทรัพย ์ซิกโก ้ บริษทัหลกัทรัพย ์

 
        ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์   Internal Audit     

 
        มหาวิทยาลยั   &Compliance     

 
      ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการอบรมและ   Division     

 
      สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ต.ค. 2536 - ก.ย. 2542 ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบั บมจ.เงินทุนบุคลภัย ์   

 
      บริษทัไทย (IOD)    ดูแลและตรวจสอบ     

 
        - Corporate Governance for Executives    ภายใน     

 
        รุ่น 6/2016 พ.ย. 2528 - ก.ย. 2536 Audit Manager Arthur Andersen - SGV-   

 
        - Corporate Governance For Capital      Na Thalang & Co., Ltd   

 
        Market Intermediaries (CGI 12/2559)         

1  รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทในบริษัททีเ่กีย่วข้อง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

  ช่ือ-สกลุ 
บมจ.

ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา 

บจ.อยธุยา 
แคปปิตอล 
เซอร์วสิเซส 

บมจ.โท
เทิล  

เซอร์วสิ
เซส 

โซลูชัน่ส์ 

บจ.สยาม
เรียลต้ี
แอนด์
เซอร์วสิ 

บจ.เนชัน่
แนล ไอที
เอม็เอก็ซ์ 

บมจ. 
ปูนซีเมนต ์
นครหลวง 

บมจ.ลาน
นา  รีซอร์ส

เซส 

บจ. คอน
วดู 

1 นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่ //               
2 นายอุดมการ  อุดมทรัพย ์ //               
3 นายคาซูฮิโระ  ซูโดะ1 //               
4 นางสาวกนกวรรณ ศุภนนัตฤกษ ์ //               
5 นางวรนุช เดชะไกศยะ // X  X            
6 นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย ์ // 

 
X2 X3 X4       

7 นางสาวพรรณพิมล บุนนาค                 
8 นายวนัชยั  โตสมบุญ           X  X    
9 นายสมชาย    ทรรศนียศิลป์                 
10 นางวราลกัษณ์ พฤฒิวรมงคล                 
11 นายณภทัร จนัทรเสรีกลุ                 
12 นางสาวมุกมณี ศอสุวรรณ                 
13 นางสาวพชัราภรณ์  ประดบัศรีเพชร                 
14 นางสาวภาวศุทธ์ิ สุจริตวฒันา 

        X หมายถึงกรรมการ 
/ หมายถึงกรรมการตรวจสอบ 
// หมายถึงผูบ้ริหาร 

1 เร่ิมเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 เมษายน 2559 
2-4 ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2559 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

ห่ือ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทางการศึกษาและ 

ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน 

ระยะเวลา บริษทั ต าแหน่ง หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

นางสาวอิศรา      
กันติรัตนาวงศ์ 
อายุ 53 ปี 

16 สิงหาคม 2547 
หมายเหตุ 

-ได้ รับการแต่งตั้ ง ให้ เ ป็นผู ้
ก  า กับ ดู แลก า รป ฏิบั ติ ง า น 
(Head of Compliance)ตาม
ประกาศคณะก ากบัตลาดทุนว่า
ด้วยการจัดให้ มีห น่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผู ้
ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ต่อ
ส านักงานกลต.   เ ม่ือวัน ท่ี  1 
พฤศจิกายน 2555 

-   ศิ ลปศาสต ร์มหาบัณฑิต  สาขากฎหมาย  ธุ ร กิ จ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  บญัชีบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

-  สมาชิกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIA) 
-  สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
การอบรม 

-  วฒุิบตัรโครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียม
ตัวเป็น CIA  ,คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
ส าหรับ Compliance Officer ,สมาคมบริษทัหลกัทรัพย์  

-   ทบทวนความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผูจ้ดัการ
กองทุน,สมาคมบริษทัจดัการกองทุน  

-  ASCO Compliance Training Program  ,สมาคมบริษัท
หลกัทรัพย ์

-  Foreign Account Tax Compliance Act  ,สมาคมบริษทั
หลกัทรัพย ์

 
- การก ากบัดูแลและบงัคบัใชก้ฏหมายในตลาดเงินตลาด

ทุน รุ่นท่ี 1, ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- Corporate Governance for Executives รุ่น 6 /2016 ,
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Corporate Governance For Capital Market 
Intermediaries (CGI 12/2559) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ส .ค.2547-ปัจจุบนั  
 
 
ก .ค.2546-ส.ค .2547  
 
 
ต .ค.2545-มิ.ย 2546  
 
 
ต .ค.2543-ก.ย 2545  
 
 
ต .ค.2542-ก.ย 2543  
 
 
ต .ค.2536-ก.ย.2542  
 
 
พ .ย .2528-ก.ย.2536  
 

บมจ .หลกัทรัพย ์กรุงศรี  
 
 
บล .ยโูอบี เคยเ์ฮียน)ประเทศ

ไทย (จ ากดั  
 
บล .โกลเบล็ก จ ากดั  
 
 
บมจ .หลกัทรัพย ์กิมเอ็ง

)ประเทศไทย(  
 
บมจ .หลกัทรัพย ์ซิกโก้  
 
 
บมจ .เงินทุนบุคลภัย์  
 
 
Arthur Andersen –  
SGV-Na Thalang & Co., Ltd. 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มงานก ากบัดูแลธุรกิจและกฎหมาย 
 
Senior Vice President –Internal Audit 
&Compliance Department 
 
Senior Vice President –Internal Audit 
&Compliance Department 
 
Senior Vice President –Internal Audit 
&Compliance Department 
 
Vice President –Internal Audit 
&Compliance Division 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลและตรวจสอบ
ภายใน 
 
Audit Manager 
 

-   ดูแลรับผิดชอบงานของฝ่ายก ากับ
ดูแล ธุ ร กิ จและ ฝ่ า ยตรวจสอบ ซ่ึ ง
ครอบคลุมทั้ งด้านงานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัท
เ ป็ น ไปต าม กฎ  ร ะ เ บี ย บทั้ ง ข อ ง
หน่วยงานก ากับท่ีเก่ียวข้องและตาม
นโยบายของบริษัทและบริษทัแม่ และ
งานดา้นตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจ
ว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี
และมีระสิทธิภาพ 
 
เ ป็ น เ ล ข า นุ ก า ร คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ ดูแลรับผิดชอบงานในฝ่าย
กฏหมาย และเลขานุการบริษทั 
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งบการเงนิ 

ส าหรับปีบัญหีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดลีอยท์ ทู้ห โธมทัสุ ไหยยศ สอบบัญหี 
 

รายงานของผู้สอบบัญหีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั )มหาชน(  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผล

การด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบ
บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลอืน่ 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี  ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดลีอยท์ ทู้ห โธมทัสุ ไหยยศ สอบบัญหี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบ

การเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั

หรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ือง

ดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและผูบ้ริหาร 

ความรับผดิหอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิหอบของผู้สอบบญัหีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดลีอยท์ ทู้ห โธมทัสุ ไหยยศ สอบบัญหี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบ
จากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

                      

เพิม่ศักดิ์  วงศ์พหัรปกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ห โธมทัสุ ไหยยศ สอบบญัหี จ ากดั 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

      

 
หมายเหต ุ

 
2559 

 
2558 

      
สินทรัพย์ 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 
 

       353,467,296  
 

       345,412,872  

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 4.3 
 

         80,000,000  
 

                     -       

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 4.4 
 

       198,126,541  
 

         34,903,711  

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 4.5 
 

    1,304,939,829  
 

    1,156,670,879  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4.7 
 

              197,951  
 

                     -       

เงินลงทุนสุทธิ 4.8 
 

           7,800,000  
 

           7,800,000  

อุปกรณ์สุทธิ  4.9 
 

         45,789,872  
 

         45,023,541  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 4.10 
 

         22,294,204  
 

         15,907,974  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 4.11 
 

         12,359,953  
 

         11,065,586  

สินทรัพยอ่ื์น 4.12 
 

         73,790,969  
 

         63,064,394  

รวมสินทรัพย์ 
  

    2,098,766,615  
 

    1,679,848,957  

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 

      

 

หมาย
เหตุ  

2559 
 

2558 

      
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

     

หน้ีสิน 
     

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 
  

40,107,955  
 

201,977,927  

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 
  

813,341,367  
 

316,953,052  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.13 
 

50,664,034  
 

43,482,504  

หน้ีสินอ่ืน  4.14 
 

96,390,103  
 

64,353,638  

รวมหน้ีสิน 
  

1,000,503,459  
 

626,767,121  

ส่วนของเจา้ของ 
     

ทุนเรือนหุน้  
     

ทุนจดทะเบียน 
     

หุน้สามญั 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
  

600,000,000  
 

600,000,000  

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
     

หุน้สามญั 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระครบ 
แลว้ 

 
 

600,000,000  
 

600,000,000  

ก าไรสะสม 
     

จดัสรรแลว้   
     

ทุนส ารองตามกฎหมาย  4.15 
 

38,978,000  
 

36,498,000  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
  

459,285,156  
 

416,583,836  

รวมส่วนของเจา้ของ 
  

1,098,263,156  
 

1,053,081,836  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
  

2,098,766,615  
 

1,679,848,957  

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

      

 
หมายเหต ุ

 
2559 

 
2558 

รายได ้
     

ค่านายหนา้สุทธิ 4.16 
 

519,377,466 
 

445,225,393 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 4.17 
 

12,635,970 
 

6,735,911 

ก าไรจากเงินลงทุน 4.8 
 

2,301,995 
 

3,431,210 

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ 4.8 
 

1,188,260 
 

1,163,831 

ดอกเบ้ียและเงินปันผล 
  

17,881,900 
 

19,212,051 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์
  

35,464,735 
 

36,430,853 

รายไดอ่ื้น 
  

6,079,807 
 

5,014,742 

รวมรายได ้
  

594,930,133 
 

517,213,991 

      

ค่าใชจ่้าย 
     

ตน้ทุนทางการเงิน  
  

11,303,945 
 

11,895,645 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
  

78,736,958 
 

74,211,030 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
  

324,032,978 
 

295,194,459 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 
  

62,410,821 
 

64,075,368 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
  

960,000 
 

840,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
  

55,155,308 
 

49,518,054 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 4.6 
 

          
940,516   

          
(551,285) 

รวมค่าใชจ่้าย 
  

533,540,526 
 

495,183,271 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

      

 

หมาย
เหต ุ  

2559 
 

2558 

      

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
  

61,389,607  
 

22,030,720  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4.18 
 

11,870,803  
 

4,387,044  

ก าไรสุทธิ          
  

49,518,804  
 

17,643,676  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  
     

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุน      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4.13 
 

 (5,421,855) 
 

 (1,830,119) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 4.18 
 

1,084,371  
 

366,024  

รวมขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ 
  

 (4,337,484) 
 

 (1,464,095) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 
  

45,181,320  
 

16,179,581  

      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  
 

บาท     0.83  
 

    0.29  

      

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  
 

หุ้น 60,000,000  
 

60,000,000  
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

         

  

ทุนท่ีออก
และ  

ก าไรสะสม 
 

รวม 

  
ห าระแล้ว 

 
ทุนส ารอง 

 
ยังไม่ได้
จัดสรร  

ส่วนของ
เจ้าของ 

  
  

 
ตาม

กฎหมาย  
  

 
  

         

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 
 

600,000,000  
 

35,615,000  
 

401,287,255  
 

1,036,902,255 
การเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 

        

ก าไรเบด็เสร็จรวม 
 

 -  
 

 -  
 

    16,179,581  
 

     16,179,581  

ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 -  
 

        
883,000   

         
(883,000)  

- 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 
 

600,000,000  
 

 36,498,000  
 

  416,583,836  
 

1,053,081,836  

         

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 
 

600,000,000  
 

 36,498,000  
 

  416,583,836  
 

1,053,081,836 
การเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 

        

ก าไรเบด็เสร็จรวม 
 

 -  
 

 -  
 

    45,181,320  
 

45,181,320 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
- 

 
  2,480,000  

 
    (2,480,000) 

 
- 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559 
 

600,000,000  
 

 38,978,000  
 

  459,285,156  
 

1,098,263,156 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

    

 
2559 

 
2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
   

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 61,389,607  
 

 22,030,720  

   ปรับปรุงดว้ย 
   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,053,836  
 

19,303,156  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  1,195,574  
 

 -  

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (255,058) 
 

 (551,285) 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์     383  
 

 -  

ตน้ทุนทางการเงิน 11,303,945  
 

11,895,645  

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล  (53,414,480) 
 

 (55,698,094) 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (รวมตน้ทุนทางการเงินอ่ืน)  (10,714,427) 
 

 (12,472,550) 

เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผล 53,807,568  
 

55,601,920  

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้  (4,370,211) 
 

 (19,447,835) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
   

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 76,996,737  
 

20,661,677  

สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
   

เงินฝากในสถาบนัการเงิน (80,000,000) 
 

 -  

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี  (163,222,830) 
 

 (32,029,124) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  (149,454,375) 
 

 (79,012,161) 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  (197,951) 
 

 -  

สินทรัพยอ่ื์น  (8,717,290) 
 

 (1,772,357) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี  (161,869,972) 
 

166,146,645  

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  496,388,315  
 

 (44,962,745) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,759,675  
 

5,154,089  

หน้ีสินอ่ืน 16,406,800  
 

 (50,230,652) 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

    

 
2559 

 
2558 

เงินสดจากการด าเนินงาน  (48,907,628) 
 

 (36,706,305) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  28,089,109  
 

 (16,044,628) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
   

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์  (13,675,782) 
 

(10,128,096) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 12,150  
 

 -  

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (6,371,053) 
 

 (5,599,813) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (20,034,685) 
 

(15,727,909) 

    
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน )ลดลง (สุทธิ  8,054,424  

 
(31,772,537) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  345,412,872  
 

377,185,409  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 353,467,296  
 

 45,412,872  

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั )มหาหน( 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. การด าเนินงานของบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี   21 ธนัวาคม 2541 เพื่อประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ส านักงานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีพนกังานจ านวน 279 คน และ 302 คน ตามล าดบั และมีสาขาอยู ่13 แห่ง 

บริษทัมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ โดยถือหุน้ของบริษทัร้อยละ 98.71    ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ บริษทั

ใหญ่ และบริษทัใหญ่ล าดบัสูงสุดของธนาคาร คือ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จ ากดั และบริษทั Mitsubishi UFJ Financial 

Group, Inc. ตามล าดับ ทั้ งสองบริษัทจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ให้ประกอบธุรกิจตาม

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์หป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

1. การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2. การคา้หลกัทรัพย ์

3. การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

4. การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

5. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

6. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

7. ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

2.  เกณฑ์การจดัท าและน าเสนองบการเงนิและนโยบายการบญัหีทีส่ าคญั 

2.1 บริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการ

บัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยก าหนดรูปแบบการน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1          
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(ปรับปรุง 2558) เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ/ข/น. 53/2553  

ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินส าหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบญัชี และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญหี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 
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บบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบญัหี 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ  

 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     การตีความมาตรฐานการบญัชี การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560  เป็นตน้ไป ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญหี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

การตคีวามมาตรฐานการบัญหี 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

110 



 

รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 
 และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบั 
 ท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
แนวปฏิบัตทิางการบัญหี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

 ผูบ้ริหารของบริษทัคาดวา่จะน ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัมาเร่ิมถือ

ปฏิบติักบังบการเงินของบริษทั เม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใชแ้ละการน ามาตรฐานการบญัชีเหล่าน้ีมาถือปฏิบติัจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ  งบการเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

2.4 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

2.4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน และตราสารอนุพนัธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน และตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดเ้ม่ือมีการประกาศจ่าย 
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รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินให้กูย้ืมโดยค านวณจากยอดเงินตน้ท่ีคงคา้ง เวน้แต่รายไดด้อกเบ้ีย

รับจากลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัไม่คุม้หน้ี ลูกหน้ีผ่อนช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกินสามเดือนซ่ึงคา้งช าระ

เงินตน้หรือดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป ลูกหน้ีผ่อนช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกว่าสามเดือน เวน้แต่มี

หลกัฐานท่ีชดัเจนและท าใหเ้ช่ือไดว้า่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด ลูกหน้ี

สถาบนัการเงินท่ีมีปัญหาและลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งช าระดอกเบ้ียตั้งแต่สามงวดข้ึนไป รับรู้รายไดต้ามเกณฑ์เงินสด ทั้งน้ี

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง “การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ย

คุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย”์   

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

2.4.2 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 

บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นระบบเครดิต

บาลานซ์และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพ่ือการควบคุมภายในของบริษทั ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่านั้น 

2.4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ทุกประเภทท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีภาระผูกพนัแต่ไม่รวม บตัรเงินฝากและบญัชีเงินฝากของบริษทัเพ่ือลูกคา้ ทั้งน้ีเป็นไป

ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.4.4 เงินฝากในสถาบนัการเงิน 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน หมายถึง เงินฝากประจ า บัตรเงินฝาก ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยสถาบัน

การเงินท่ีมีก าหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า หรือเงินฝากประจ า บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญา

ใชเ้งินท่ีออกโดยสถาบนัการเงินท่ีมีวนัครบก าหนดภายใน 3 เดือนแต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี

ข้อจ ากัดในการเบิกใช้ ทั้ งน้ีไม่รวมบัญชีเงินฝากของบริษัทเพื่อลูกค้า ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.4.5 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 

ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ผ่านส านกัหัก

บญัชีในแต่ละวนั แสดงเป็นยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีส านกัหักบญัชี รวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบั

ส านกัหกับญัชีซ้ือขายล่วงหนา้ในการท าธุรกรรมอนุพนัธ์ 

2.4.6 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญบวกดอกเบ้ียคา้งรับ ทั้งน้ี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอด

ดุลสุทธิลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวาง

เป็นประกนั ลูกหน้ียมืหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่   เงินท่ีน าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ี

หุน้ยมืหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งด าเนินคดีประนอมหน้ีหรือผอ่นช าระ เป็นตน้ 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายและพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและ

มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั โดยถือพ้ืนฐานการจดัชั้นหน้ีและการตั้งส ารองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง “การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทั

หลกัทรัพย”์ และปัจจยัอ่ืนประกอบ 

2.4.7 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดมี้การจดัประเภท แสดงมูลค่าและรับรู้ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในราคาของเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยด์งัน้ี 

เงินลงทุนของบริษทัประกอบดว้ยตราสารทุน และตราสารหน้ีซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุน

ทัว่ไป 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมรับรู้เป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยแสดงรวมอยูใ่นก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจดัเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดงใน ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

(ถา้มี) 
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มูลค่ายุติธรรมหรือราคาตลาดของเงินลงทุนประเภทหลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใชร้าคาเสนอซ้ือ

คร้ังล่าสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

ตราสารหน้ีภาคเอกชนและหลกัทรัพยใ์นสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ราคาตลาดใชร้าคาเสนอซ้ือของสมาคมตลาดตรา

สารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในรายงาน กรณีไม่มีราคาซ้ือขายจะค านวณราคาตลาดข้ึนโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนปรับดว้ยค่า

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

ราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายระหวา่งปี ค  านวณตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

2.4.8 อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี  

2.4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม 

ค่าตดัจ าหน่ายซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ค านวณโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแสดงตามราคาทุนโดยจะทดสอบการดอ้ยค่าเป็น

ประจ าทุกวนัท่ีในรายงานและตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยบนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.4.10 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นภาระของบริษทัจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก 

2.4.11 สญัญาเช่าด าเนินงานระยะยาว 

 สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็น

สัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายสุญัญาเช่าในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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2.4.12 ประมาณการหน้ีสิน 

บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินเม่ือมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ในกรณีท่ี

ไม่สามารถก าหนดมูลค่าไดอ้ยา่งชดัเจนจะใชก้ารประมาณมูลค่าภาระผูกพนัดงักล่าว 

2.4.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

2.4.13.1 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน   

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 

2.4.13.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

1.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน   

เงินชดเชยตามกฎหมาย 
ภาระผูกพนัน้ีไดแ้สดงถึงผลประโยชน์ท่ีพนกังานทุกคนจะไดรั้บเงินชดเชยเม่ือออกจากงาน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
ภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์น้ีไดถู้กพิจารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวโ้ดย

มิได้จัดตั้ งเป็นกองทุนตามนิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

“ผลประโยชน์ของพนกังาน” และแยกค านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้

วธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณไว ้(The Projected Unit Credit Method) เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยการค านวณน้ีไดป้ฏิบติั

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงรวมถึง ประมาณการเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัรา

การข้ึนเงินเดือน อตัราการตาย อตัราคิดลด อายงุาน และปัจจยัอ่ืนๆ 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการก าไร 

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
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2. ผลประโยชน์จากวนัลาพกัร้อนสะสม 

บริษทัไดรั้บรู้ผลประโยชน์จากวนัลาพกัร้อนสะสมของพนกังานท่ีไดป้ฏิบติังานเป็นหน้ีสินในงบ
แสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน  

2.4.14 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้อยูใ่นรูปคะแนนสะสมแก่ลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมจากการท ารายการตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดภายใตโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ คะแนนสะสมดงักล่าวท่ีลูกคา้ไดรั้บจากโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้สามารถน ามาแลกรางวลัไดใ้นอนาคต  

ภาระผูกพนัจากการให้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับรางวลัในอนาคตไดมี้การรับรู้และ   วดัมูลค่าตามมูลค่า

ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บตามจ านวนคะแนนสะสมทั้งหมดท่ีคาดวา่จะมีการใชสิ้ทธิคูณดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณต่อหน่วยคะแนน 

ภาระผูกพนัดงักล่าวจะมีการปันส่วนจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับ โดยรับรู้เป็น “รายไดร้อการตดั

บญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้” โดยแสดงรายการภายใตห้น้ีสินอ่ืนและรับรู้เป็นรายได้ค่า

นายหนา้เม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิ 

2.4.15 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย จ านวนรวมของภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี 

2.4.15.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี 

ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจากก าไรทาง

ภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่

สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัค านวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2.4.15.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) 

บริษัทได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง การ

กลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี

เงินได ้   รอการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีด้วยอตัราภาษีท่ีมีผลบังคบัใช ้ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหกักลบกนัได ้เม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมาย

ในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมา หกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะช าระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอด

สุทธิหรือตั้งใจจะรับช าระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้น

งวดปัจจุบนัสามารถหกักลบกนัไดแ้ละทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั 

บริษทัแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัก าไรหรือขาดทุนไวใ้นงบ

ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รายการภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ถา้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 

2.4.16 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้

สามญัท่ีออกและช าระแลว้ในระหวา่งปี 

บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าอ่ืนคงเหลือท่ีมีผลกระทบต่อการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด 
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2.4.17 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินจดัประเภทเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือคา้ บริษทัรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงินในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ

งวดบญัชีท่ีเกิดข้ึน มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินค านวณจากราคาท่ีใชช้ าระราคา ณ ส้ินวนั

ท าการของบริษทัตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

บริษทับันทึกเงินวางประกันจากการมีรายการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดอนุพนัธ์ทางการเงินแห่ง

ประเทศไทยในบญัชีลูกหน้ีส านกัหกับญัชี  

2.4.18 ประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนด

นโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดง

จ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินปี 

รวมทั้ งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่าง

สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3. การบริหารความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

การจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบแสดงโดยนยัถึงการด ารงความเพียงพอของเงินสดและหลกัทรัพยท่ี์มีตลาด

รองรับ ความสามารถในการหาไดข้องแหล่งเงินทุนโดยมีวงเงินอ านวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่ง

เพียงพอและความสามารถในการรักษาสถานะตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัจะด ารงความยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการ

รักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หมี้ความเพียงพอในการจดัหาแหล่งเงินทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ. 18/2549 เร่ือง “การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” 

ก าหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์ ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  เม่ือส้ินวนัท าการใดๆ ไม่นอ้ยกวา่สิบห้าลา้นบาทและไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละเจ็ดของหน้ีสินทัว่ไป 

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสญัญาล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัท าการใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ลา้นบาทและไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละเจ็ดของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดสู้งกวา่เกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และมีส่วนของเจา้ของเกินกวา่เกณฑท่ี์ส านกัหกับญัชีก าหนด 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินจ าแนกตามระยะเวลา  ครบก าหนด แสดงไวใ้นตาราง

ดงัต่อไปน้ี 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559 

 
เมื่อทวงถาม  น้อยกว่า 1 ปี  1 - 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 

 
บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
353,467,296  -  -  -  353,467,296 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 
-  80,000,000  -  -  80,000,000 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 
-  198,126,541  -  -  198,126,541 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
630,588,566  677,710,096  -  1,160,245  1,309,458,907 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 
-  197,951  -  -  197,951 

เงินลงทุนสุทธิ 
-  -  -  7,800,000  7,800,000 

หนีสิ้นทางการเงนิ 
         

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 
-  40,107,955  -  -  40,107,955 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ 

-  813,341,367  -  -  813,341,367 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
เมือ่ทวงถาม 

 

น้อยกว่า 1 ปี 

 

1 - 5 ปี 

 ไม่มี

ก าหนด 

 

รวม 

 
บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 265,412,872  80,000,000  -  -  345,412,872 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี -  34,903,711  -  -  34,903,711 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 655,849,469  504,190,392  -  -  1,160,039,861 

เงินลงทุนสุทธิ -  -  -  7,800,000  7,800,000 

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี -  201,977,927  -  -  201,977,927 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 

-  316,953,052  -  -  316,953,052 

 

การจดัการส่วนทุนของบริษทัเป็นไปเพ่ือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อ

หุน้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนและเพ่ือด ารงไว ้ ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

3.2 ความเส่ียงท่ีส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายบญัชีท่ีส าคญั วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 2.4 
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3.2.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินนั้น เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ีย อนัอาจจะมีผลในทางลบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในงวดปัจจุบนัและในอนาคต ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ีย

น้ีเกิดข้ึนจากการจดัโครงสร้างและลกัษณะของรายการในสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของหรืออาจเกิดจากการ

คาดการณ์ท่ีผิดพลาดในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียระหวา่งรายการทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

 บริษทัไม่มีการซ้ือตราสารอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

 อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนดของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แสดงไวใ้นตาราง

ดงัต่อไปน้ี 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

รายการ 

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด 

ของสัญญาหรือก่อนก าหนดอัตราใหม่ รวม 

อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง )ร้อยละ( 

ตามอัตราตลาด น้อยกว่า  1-5 ปี มากกว่า ไม่มีก าหนด ไม่มี อัตราลอยตัว อัตราคงท่ี 

 1 ปี  5 ปี  ดอกเบีย้    

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท   

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 285,138,334 - - - - 68,328,962 353,467,296 0.40 - 1.20 1.40 - 1.45 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน - 80,000,000 - - - - 80,000,000 - 1.40 - 1.45 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 3,600,821 - - - 194,525,720 198,126,541 - 1.53 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 630,588,566 - - 1,160,245 677,710,096 1,309,458,907 - 5.20 - 15.00 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 197,951 197,951 - - 

เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 7,800,000 7,800,000 - - 

          

หนีสิ้นทางการเงิน          

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - - - - 40,107,955 40,107,955 - - 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ - - - - - 813,341,367 813,341,367 - - 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายการ 

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด 

รวม 

อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง ของสัญญาหรือก่อนก าหนดอัตราใหม่ )ร้อยละ( 

ตามอัตราตลาด น้อยกว่า  1-5 ปี มากกว่า ไม่มีก าหนด ไม่มี อัตราลอยตัว อัตราคงท่ี 

 1 ปี  5 ปี  ดอกเบีย้    

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท   

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 193,000,298 80,000,000 - - - 72,412,574 345,412,872 0.40 - 1.35 1.45 - 2.50 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 2,423,431 - - - 32,480,280 34,903,711 - 2.23 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 655,849,469 - - - 504,190,392 1,160,039,861 - 5.50 - 15.00 

เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 7,800,000 7,800,000 - - 

          

หนีสิ้นทางการเงิน          

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - - - - 201,977,927 201,977,927 - - 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ - - - - - 316,953,052 316,953,052 - - 

          

 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยท์างการเงินเฉล่ียของบริษทัส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ีย แสดงไวใ้น

ตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

123 



 

รายงานประจ าปี 2559  
  

 

 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

ยอดคงเหลอืถัว

เฉลีย่ 

ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทนถัว

เฉลีย่ 

บาท บาท )ร้อยละ( 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,595,102 645,936 1.183 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 52,131,226 741,616 1.423 

เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 643,385,746 35,464,735 5.512 

     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

ยอดคงเหลอืถัว

เฉลีย่ 

ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทนถัว

เฉลีย่ 

บาท บาท )ร้อยละ( 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123,589,018 1,786,845 1.446 

เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 656,592,003 36,430,853 5.548 

     

3.2.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน

สญัญาท่ีท าไวก้บับริษทั และท าใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัไดมี้นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยมีการ

วิเคราะห์สินเช่ือจากขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ และการติดตามลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือน้ีมีมูลค่า

ตามท่ีแสดงไวใ้นดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน หลงัจากหักส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้   
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3.3 ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยแ์ละ/หรือราคาของตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงอาจจะมี

ผลท าใหมู้ลค่าเงินลงทุนของบริษทัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การจดัการความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดให้

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดโ้ดยก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง การก าหนดตวัช้ีวดัและเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม

ตลอดจนก าหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเส่ียงให้เป็นไปตามท่ีนโยบายของบริษทัก าหนดไว ้

3.4 มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผู ้

ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่า

ยติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชเ้กณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ัดล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3โดยแบ่งตามล าดับขั้นของขอ้มูลท่ี

สามารถสงัเกตได ้และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั
และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

  มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ล าดบัห้ันมูลค่ายุตธิรรม 

  2559  2558   

  บาท  บาท   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  197,951  -  ระดบัท่ี 2 

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี 
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 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่าตามบัญหี มูลค่ายุตธิรรม 

ถือตามยอดคงเหลอื 

 บาท บาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 353,467,296 353,467,296 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 80,000,000 80,000,000 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 198,126,541 198,126,541 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,309,458,907 1,309,458,907 

เงินลงทุนสุทธิ 7,800,000 7,800,000 

หนีสิ้นทางการเงนิ   

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 40,107,955 40,107,955 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
สุทธิ 

813,341,367 813,341,367 
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 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 มูลค่าตามบัญหี มูลค่ายุตธิรรม 

ถือตามยอดคงเหลอื 

 บาท บาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 345,412,872 345,412,872 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 34,903,711 34,903,711 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,160,039,861 1,160,039,861 

เงินลงทุนสุทธิ 7,800,000 7,800,000 

หนีสิ้นทางการเงนิ   

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 201,977,927 201,977,927 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
สุทธิ 

316,953,052 316,953,052 

วธีิการท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีส านกัหักบญัชี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิ เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี และเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ มูลค่ายติุธรรม

โดยประมาณถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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4. รายละเอยีดประกอบรายการทีส่ าคญั 

4.1 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

เงินสดจ่ายค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หน้ีสินอ่ืน) - ตน้ปี 1,718,616  2,405,563 

ค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,218,930  15,040,962 

หกั เงินสดจ่ายค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,046,835)  (15,727,909) 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หน้ีสินอ่ืน) - ปลายปี 6,890,711  1,718,616 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

เงินสด 130,000  130,000 

เงินฝากกระแสรายวนั และออมทรัพย ์ 1,472,562,825  1,150,336,093 

ใบรับฝากเงินท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกินกวา่ 3 เดือน -  80,000,000 

หกั เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้* (1,119,225,529)  (885,053,221) 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 353,467,296  345,412,872 

*  ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้   ไม่ตอ้งแสดง

เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
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4.3 เงินฝากในสถาบนัการเงิน 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

เงินฝากประจ า 1,000,000  1,000,000 

ใบรับฝากเงินท่ีมีอายคุงเหลือเกินกวา่ 3 เดือน 130,000,000  30,000,000 

หกั เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้* (51,000,000)  (31,000,000) 

รวมเงนิฝากในสถาบันการเงนิ 80,000,000  - 

* ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้   ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 

4.4 ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 

 ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 234,150,824  50,068,178 

หกั ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้* (36,024,283)  (15,164,467) 

รวมลูกหนีส้ านักหักบัญหี 198,126,541  34,903,711 

 

* ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
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4.5 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์    

ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 677,710,096  504,190,392 

เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 630,588,566  655,849,469 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,308,298,662  1,160,039,861 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,976,821  3,221,730 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตขุอ้ 4.6) (6,335,654)  (6,590,712) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 1,304,939,829  1,156,670,879 

ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้    

ลูกหน้ีอ่ืน 1,160,245  - 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 35,329  - 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตขุอ้ 4.6) (1,195,574)  - 

ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ -  - 

รวมลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ 1,304,939,829  1,156,670,879 

 

บริษทัไดจ้ าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และดอกเบ้ียคา้งรับตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพสินทรัพย”์ ซ่ึงรายละเอียดของลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 
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 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

การจดัห้ัน 
ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 

 ค่าเผือ่หนี ้  มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ 

 
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 สงสัยจะสูญ  หลกัทรัพย์และสัญญา 

 
และดอกเบีย้ค้างรับ 

   ซ้ือขายล่วงหน้าและ 

 
 

   ดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

 บาท  บาท  บาท 

มูลหน้ีปกติ 1,311,275,483  (6,335,654)  1,304,939,829 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 1,195,574  (1,195,574)  - 

รวม 1,312,471,057  (7,531,228)  1,304,939,829 
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 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

การจดัห้ัน 
ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 

 ค่าเผือ่หนี ้  มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ 

 
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 สงสัยจะสูญ  หลกัทรัพย์และสัญญา 

 
และดอกเบีย้ค้างรับ 

   ซ้ือขายล่วงหน้าและ 

 
 

   ดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

 บาท  บาท  บาท 

มูลหน้ีปกติ 1,163,261,591  (6,590,712)  1,156,670,879 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั -  -  - 

รวม 1,163,261,591  (6,590,712)  1,156,670,879 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวน 7.53 ลา้นบาท และ 6.59 ลา้นบาท 

ตามล าดับ ตามเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง “การจัดท าบญัชีเก่ียวกับ

ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย”์ 
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4.6 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

ยอดตน้ปี 6,590,712  7,141,997 

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 1,195,574  - 

หกั  โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (255,058)  (551,285) 

ยอดปลายปี 7,531,228  6,590,712 

 

4.7 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เป็นมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จ านวน 

1.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 35.935 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงครบก าหนดวนัท่ี       

5 มกราคม 2560 
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4.8 เงินลงทุนสุทธิ 

เงินลงทุนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559     2558 

 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงนิลงทุนทั่วไป        

 เงินลงทุนทัว่ไป 7,800,000  7,800,000  7,800,000  7,800,000 

รวมเงินลงทุนทัว่ไปสุทธิ 7,800,000  7,800,000  7,800,000  7,800,000 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 7,800,000  7,800,000  7,800,000  7,800,000 

ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  2559  2558 

  บาท  บาท 

ก าไรจากเงินลงทุน  2,301,995  3,431,210 

     

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์  1,188,260  1,163,831 
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4.9 อุปกรณ์สุทธิ 

อุปกรณ์สุทธิ ประกอบดว้ย 

 ยอดต้นปี  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า/  ยอดปลายปี 

 ณ วนัที่       (โอนออก)  ณ วนัที่  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2559        2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน          

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 40,203,226  272,010  -  -  40,475,236 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 19,927,509  421,172  (307,456)  -  20,041,225 

คอมพิวเตอร์ 71,250,461  8,362,624  -  1,253,258  80,866,343 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการ          

 ร้ือถอนทรัพยสิ์น 4,648,000  -  -  -  4,648,000 

รวมราคาทุน 136,029,196  9,055,806  (307,456)  1,253,258  146,030,804 
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 ณ วนัที่   เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า/  ณ วนัที่  

 1 มกราคม      (โอนออก)  31 ธันวาคม 

 2559        2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน (24,357,225)  (4,615,657)  -  -  (28,972,882) 

เคร่ืองใชส้ านกังาน (18,345,736)  (671,233)  294,923  -  (18,722,046) 

คอมพิวเตอร์ (46,940,780)  (9,113,925)  -  -  (56,054,705) 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการ          

 ร้ือถอนทรัพยสิ์น (1,361,914)  (929,600)  -  -  (2,291,514) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (91,005,655)  (15,330,415)  294,923  -  (106,041,147) 

งานระหว่างก่อสร้าง -  7,053,473  -  (1,253,258)  5,800,215 

อุปกรณ์สุทธิ 45,023,541        45,789,872 
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 ยอดต้นปี  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า/  ยอดปลายปี 

 ณ วนัที่       (โอนออก)  ณ วนัที่  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2558        2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน          

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 36,539,438  1,045,498  -  2,618,290  40,203,226 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 19,615,541  302,716  -  9,252  19,927,509 

คอมพิวเตอร์ 63,954,268  7,296,193  -  -  71,250,461 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการ          

 ร้ือถอนทรัพยสิ์น 4,648,000  -  -  -  4,648,000 

รวมราคาทุน 124,757,247  8,644,407  -  2,627,542  136,029,196 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน (19,419,262)  (4,937,963)  -  -  (24,357,225) 

เคร่ืองใชส้ านกังาน (16,967,255)  (1,378,481)  -  -  (18,345,736) 

คอมพิวเตอร์ (37,286,395)  (9,654,385)  -  -  (46,940,780) 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการ          

 ร้ือถอนทรัพยสิ์น (432,314)  (929,600)  -  -  (1,361,914) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (74,105,226)  (16,900,429)  -  -  (91,005,655) 

งานระหว่างก่อสร้าง 2,102,910  524,632  -  (2,627,542)  - 

อุปกรณ์สุทธิ 52,754,931        45,023,541 
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       ส าหรับปีส้ินสุด 

       วนัที ่31 ธันวาคม 

       2559  2558 

       บาท  บาท 

ค่าเส่ือมราคา       15,330,415  16,900,429 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใช้

งานอยูมี่จ านวน 69.46 ลา้นบาท และ 55.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ ประกอบดว้ย 

 อายุการตดั ยอดต้นปี  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า/  ยอดปลายปี 

 จ าหน่าย ณ วนัที ่      (โอนออก)  ณ วนัที ่ 

 คงเหลอื 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

  2559        2559 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน           

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1 - 5 ปี 44,054,129  1,683,023  -  3,189,290  48,926,442 

ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพนัธ ์  3,912,329  -  -  -  3,912,329 

ค่าธรรมเนียมซ้ือขายอนุพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต  519,740  -  -  -  519,740 

รวมราคาทุน  48,486,198  1,683,023  -  3,189,290  53,358,511 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์  (37,365,914)  (2,723,421)  -  -  (40,089,335) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (37,365,914)  (2,723,421)  -  -  (40,089,335) 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง  4,787,690  7,426,628  -  (3,189,290)  9,025,028 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตนสุทธิ  15,907,974        22,294,204 
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 อายุการตดั ยอดต้นปี  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า/  ยอดปลายปี 

 จ าหน่าย ณ วนัที ่      (โอนออก)  ณ วนัที ่ 

 คงเหลอื 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

  2558        2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน           

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1 - 5 ปี 40,038,520  2,104,344  -  1,911,265  44,054,129 

ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพนัธ ์  3,912,329  -  -  -  3,912,329 

ค่าธรรมเนียมซ้ือขายอนุพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต  519,740  -  -  -  519,740 

รวมราคาทุน  44,470,589  2,104,344  -  1,911,265  48,486,198 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์  (34,963,187)  (2,402,727)  -  -  (37,365,914) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (34,963,187)  (2,402,727)  -  -  (37,365,914) 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง  2,931,376  3,767,579  -  (1,911,265)  4,787,690 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตนสุทธิ  12,438,778        15,907,974 
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       ส าหรับปีส้ินสุด 

       วนัที่ 31 ธันวาคม 

       2559  2558 

       บาท  บาท 

ค่าตดัจ าหน่าย       2,723,421  2,402,727 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงหักค่าตดัจ าหน่ายทั้ ง

จ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยูมี่จ านวน 33.15 ลา้นบาท และ 30.93 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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4.11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ณ วนัที่  รายการที่รับรู้ในงบ  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  ก าไรขาดทุนและก าไร  31 ธันวาคม 

 2559  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  2559 

 บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญหี      

ผลแตกต่างชัว่คราว      

ค่าตดัจ าหน่ายซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,406,571  (148,615)  1,257,956 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,318,143  (51,012)  1,267,131 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,696,500  1,436,306  10,132,806 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 272,383  185,920  458,303 

อ่ืนๆ 7  -  7 

รวม 11,693,604  1,422,599  13,116,203 

 

 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญหี      

ผลแตกต่างชัว่คราว      

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 เงินตราต่างประเทศ 

 

- 

  

39,590 

  

39,590 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 628,018  88,642  716,660 

รวม 628,018  128,232  756,250 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญหีสุทธิ 11,065,586  1,294,367  12,359,953 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ณ วนัที่  รายการที่รับรู้ในงบ  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  ก าไรขาดทุนและก าไร  31 ธันวาคม 

 2558  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  2558 

 บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญหี      

ผลแตกต่างชัว่คราว      

ค่าตดัจ าหน่ายซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,579,335  (172,764)  1,406,571 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,428,400  (110,257)  1,318,143 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,299,659  1,396,841  8,696,500 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน -  272,383  272,383 

อ่ืนๆ 7  -  7 

รวม 10,307,401  1,386,203  11,693,604 

 

 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญหี      

ผลแตกต่างชัว่คราว      

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 539,377  88,641  628,018 

รวม 539,377  88,641  628,018 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญหีสุทธิ 9,768,024  1,297,562  11,065,586 
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4.12 สินทรัพยอ่ื์น 

สินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

เงินมดัจ า 6,704,172  6,709,119 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,499,472  1,249,596 

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการช าระราคา    

และส่งมอบหลกัทรัพย ์ 46,176,039  42,660,687 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,456,301  6,713,504 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการคา้งรับสุทธิ 9,216,688  4,966,012 

สินทรัพยอ่ื์น 738,297  765,476 

รวม 73,790,969  63,064,394 
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4.13 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

4.13.1 บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน จ านวนค่าใชจ่้ายท่ี

บนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้มีดงัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2559  2558 
 บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,716,440  3,912,116 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,329,512  1,256,195 

 6,045,952  5,168,311 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี   

 2559  2558 

 บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ 40,288,141  33,951,211 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,716,440  3,912,116 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,329,512  1,256,195 

การวดัมูลค่าใหม่    

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ 

 

(1,025,041) 

  

220,473 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 

 

5,812,331 

  

- 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี  

เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 

 

634,565 

  

1,609,646 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,492,360)  (661,500) 

รับ-โอนพนกังานกบับริษทัในเครือ (1,067,370)  - 

ยอดยกไปของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ 47,196,218  40,288,141 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณภาระผูกพนัภายใตโ้ครงการ

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
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 2559  2558 

 ร้อยละ  ร้อยละ 

ขอ้สมมติฐานทางการเงิน    

อตัราคิดลด  3.2  3.3 

อตัราเงินเฟ้อ 2.5  3.0 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.0  6.0 

การวิเคราะห์ขอ้สมมติฐานทางการเงินท่ีมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน  )/ลดลง  (ต่อมูลค่าปัจจุบันของ ภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (4,776,581)  (3,862,732) 

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 5,576,999  4,446,466 

อตัราเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 5,362,030  4,281,817 

อตัราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (4,699,601)  (3,804,338) 

4.13.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น จ านวน 3.47 ลา้น

บาท และ 3.19 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4.13.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานตามสัญญาท่ีบริษทัไดท้ าสัญญา

แลว้เป็นจ านวน 8.72 ลา้นบาท 
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4.14 หน้ีสินอ่ืน 

หน้ีสินอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 24,981,514  16,003,334 

ค่านายหนา้คา้งจ่ายของพนกังาน 16,288,554  11,507,556 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,868,052  29,730 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายของพนกังาน 3,082,327  2,733,196 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,023,471  12,946,383 

หน้ีสินอ่ืน 24,146,185  21,133,439 

รวม 96,390,103  64,353,638 

 

4.15 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของก าไรสุทธิส าหรับปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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4.16 ค่านายหนา้สุทธิ 

ค่านายหนา้สุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

  2559  2558 

  บาท  บาท 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  459,222,240  388,543,892 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  24,327,510  26,140,756 

ค่านายหนา้อ่ืน  38,274,416  30,540,745 

รายไดร้อการรับรู้จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  (2,446,700)  - 

รวม  519,377,466  445,225,393 

4.17 ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

  2559  2558 

  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน  1,400,000  1,300,000 

การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์  546,000  - 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล  10,689,970  5,435,911 

รวม  12,635,970  6,735,911 
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4.18 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

  2559  2558 

  บาท  บาท 

ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  12,080,799  5,318,582 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญหี     

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     

ผลต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนหรือกลบัรายการ  (1,294,367)  (1,297,562) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรเบด็เสร็จอ่ืน  1,084,371  366,024 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (209,996)  (931,538) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  11,870,803  4,387,044 
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การกระทบยอดของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งอตัราภาษีท่ีใชแ้ละอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2559  2558 

 บาท  อตัราภาษี  บาท  อตัราภาษี 

   )ร้อยละ(    )ร้อยละ( 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 61,389,607    22,030,720   

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 12,277,921  20.00  4,406,144  20.00 

รายการบวกกลบั: ผลกระทบทางภาษีของรายได ้        

และค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี 548,518    351,380   

รายการหกัออก: ผลกระทบทางภาษีของรายได ้        

และค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ทางภาษี (758,099)    (315,795)   

รายการปรับปรุงเก่ียวกบัภาษีเงินไดปี้ก่อน        

ท่ีตอ้งรับรู้ในปีปัจจุบนั (197,537)    (54,685)   

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11,870,803  19.34  4,387,044  19.91 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าใชจ่้ายภาษีเงิน

ไดค้  านวณจากก าไรก่อนภาษีบวกกลบัดว้ยรายการซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายและหักรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษี

ตามประมวลรัษฎากร 

4.19 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจากเงินเดือนพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีก

ส่วนหน่ึงโดยไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 แลว้ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2559  2558 
 บาท  บาท 
เงินสมทบซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,471,355  10,857,168 
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5.  ข้อมูลเพิม่เตมิ 

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญั ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 2559  2558 
 บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 50,919,851  29,717,495 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 12,243,134  1,172,736 
รวม 63,162,985  30,890,231 

 

5.2 รายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ

บางส่วนร่วมกนัและ/หรืออยูภ่ายใตก้ลุ่มบริษทัใหญ่เดียวกนั หรือเก่ียวขอ้งโดยมีความสมัพนัธ์กบับริษทัใหญ่ ดงันั้นงบการเงิน

น้ีจึงแสดงผลของรายการดงักล่าว ซ่ึงการก าหนดราคาซ้ือขายระหวา่งกนั การก าหนดอตัราดอกเบ้ียระหว่างกนัและเง่ือนไข

ต่างๆ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็นเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

รายช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการทางธุรกิจกบับริษทั มีดงัน้ีคือ 

ห่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ ประเภทของธุรกิจ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บริษทัใหญ่ ธนาคารพาณิชย ์

บลจ. กรุงศรี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัจดัการกองทุน 

บจ. กรุงเทพโทรทศัน์และวทิยุ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บจ. เคอาร์แอนดแ์อสโซซิเอทส์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใหเ้ช่าคอนโดมิเนียม 

บจ. ซีเคเอสโฮลด้ิง บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์

บจ. ซนัไรส์อิควต้ีิ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทุนใน

ประเทศไทย 

152 



 

รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

ห่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ ประเภทของธุรกิจ 

บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วสิ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินเช่ือส่วนบุคคลและบตัรเครดิต 

บจ. จี แอล แอสเซทส์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณาและใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

บจ. ทุนรุ่งเรือง บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บจ. บีบีทีว ีแซทเทลวชิัน่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บจ. บีบีทีว ีโปรดคัชนัส์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บจ. บีบีทีว ีเอค็ควต้ีิ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บจ. บีบีทีว ีแอสเซตเมเนจเมนท ์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บจ. บริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยธุยา บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริหารทรัพยสิ์น 

บจ. บตัรกรุงศรีอยธุยา บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินเช่ือส่วนบุคคลและบตัรเครดิต 

บจ. เฟดเดอรัล เทรเวลิ อินเตอร์เนชัน่แนล บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการทางธุรกิจท่องเท่ียว 

บจ. มหากิจโฮลด้ิง บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บมจ. ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัประกนัภยั 

บมจ. ศรีอยธุยาแคปปิตอล บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเพื่อการลงทุน 

บจ. รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี 

แอนดเ์ซอร์วสิ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ธุรกิจให้เช่ารถยนต ์

บจ. สตรองโฮลด ์แอสเซ็ทส์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการโฆษณา 

บมจ. อลิอนัซ์อยธุยา ประกนัชีวติ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัประกนัชีวติ 

Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัหลกัทรัพย ์

Morgan Stanley & Co. International  Plc. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริการทางการเงิน 
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ยอดคงเหลือและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ประกอบดว้ย 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด    

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 213,222,697  160,885,964 
    

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์    

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 197,951  - 
    

สินทรัพย์อืน่ - เงนิมัดจ า    

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 429,331  429,331 

บจ. บีบีทีวี เอค็ควิต้ี 4,372,939  4,381,687 

รวม 4,802,270  4,811,018 
    

สินทรัพย์อืน่ - ค่าธรรมเนียมและค่าบริการค้างรับ    

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 6,358,505  1,677,681 

บลจ. กรุงศรี 1,485,209  1,312,717 

บมจ. ศรีอยธุยาแคปปิตอล -  44,870 

รวม 7,843,714  3,035,268 
    

สินทรัพย์อืน่ - อืน่ๆ    

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 137,496  105,839 

บจ. รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี แอนดเ์ซอร์วิส 173,662  - 

รวม 311,158  105,839 
    

หนีสิ้นอืน่ - อืน่ๆ    

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 3,249,966  5,570,805 

บลจ. กรุงศรี 96,942  294,551 

บจ. บีบีทีวี เอค็ควิต้ี 452,680  400,000 

รวม 3,799,588  6,265,356 
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 ส าหรับปีส้ินสุด นโยบายการก าหนดราคา 

 วนัที่ 31 ธันวาคม  

 2559  2558  

 บาท  บาท  

รายได้     

ค่านายหน้า     

บลจ. กรุงศรี 17,759,825  14,303,789 ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า 

บจ. กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ 2,987  -  การซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ/ 

บจ. เคอาร์แอนดแ์อสโซซิเอทส์ 138,825  -  หรือตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บมจ. ศรีอยธุยาแคปปิตอล -  177,708  

บมจ. อลิอนัซ์อยธุยา ประกนัชีวิต 930,714  322,535  

Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited 264,765  14,804  

Morgan Stanley & Co. International Plc. 2,109,998  205,425  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,253  -  

รวม 21,210,367  15,024,261  
     

ค่าธรรมเนียมและบริการ     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 9,960,990  4,403,451 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บมจ. ศรีอยธุยาแคปปิตอล 409,874  589,403 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รวม 10,370,864  4,992,854  
     

ดอกเบีย้และเงนิปันผล     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 15,498,318  16,797,340 อตัราตลาด 
     

รายได้อืน่     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 4,010,310  3,504,772 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บจ  .เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิส  1,500  2,250 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บจ  .บตัรกรุงศรีอยธุยา  6,300  8,600 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รวม 4,018,110  3,515,622  

ค่าให้จ่าย     

ค่าให้จ่ายในการกู้ยมื     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา -  4,027 อตัราตลาด 
     

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 5,602,670  5,390,009 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ส าหรับปีส้ินสุด นโยบายการก าหนดราคา 

 วนัที่ 31 ธันวาคม  

 2559  2558  

 บาท  บาท  

ค่าให้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 32,112  146,556 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บมจ  .อลิอนัซ์อยธุยา ประกนัชีวิต  -  2,645,299 ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

รวม 32,112  2,791,855  
     

ค่าให้จ่ายเกีย่วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 1,918,462  1,906,013 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บจ .บีบีทีวี เอค็ควิต้ี 22,852,360  22,323,319 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บจ  .รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี     

แอนดเ์ซอร์วิส 

 

3,474,083 

  

3,610,700 

 

ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บมจ  .ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั  32,020  33,021 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รวม 28,276,925  27,873,053  

     

ค่าให้จ่ายอื่น     

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 12,850,771  10,846,177 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บลจ  .กรุงศรี  1,051,968  1,172,503 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บจ  .เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชัน่แนล  968,838  - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รวม 14,871,577  12,018,680  
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5.3 การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ  

ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ บริษทัมีส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

5.4 สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการระยะยาว 

สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2559  2558 

 บาท  ดอลลาร์สหรัฐ  บาท ดอลลาร์สหรัฐ 

ไม่เกิน 1 ปี 13,796,400  32,413  26,208,166 32,413 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,206,430  122,927  14,234,429 171,547 

5.5 วนัท่ีอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกงบการเงินเม่ือวนัท่ี               

28 กมุภาพนัธ์ 2560 
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เอกสารแนบ 4 

 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะ

สามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็น

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการ

ทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือช่วยใหบ้ริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง 

framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงัแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เขา้ใจและเห็น

ภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยทกุปี และอาจมีการ

ทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั   การประเมินดงักลา่วควรผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นความเห็น มีความเข้าใจตรงกนั และสามารถ

ก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแตล่ะข้อ ควรอยูบ่นพืน้ฐานของการปฏิบตัิจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยงัขาดการควบคมุภายในที่เพียงพอ

ในข้อใด (ไมว่า่จะเป็นการไมม่ีระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแตย่งัไมเ่หมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย 

 

 
                                                                 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบนัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors 

หรือ IIA)  สถาบนัผู้บริหารการเงนิ  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแหง่สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกั

บญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 
/              
/ 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนักงาน ท่ี
เหมาะสม 
       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 
       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ 
เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บ
ทราบ 

                          
 
/  
 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ
ปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 
/               
 
/    
/        

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 
/ 
/ 
 
/ 
 

 

 
                                                                 
2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

2. 1   มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร  โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจ

เฉพาะของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 
/ 

 

2.2  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 
/ 

 

2.3  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ

บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

/ 

 

2.4  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้
/ 

 

2.5  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และ

มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มี

ความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ใน

จ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

/ 

 

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน ในองคก์ร ซ่ึง

ครอบคลุมทั้ งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 

ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

/ 
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3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุ

วตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่ง

กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

/ 

 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั

อ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 
/ 

 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
/ 

 

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้ นอย่าง

สม ่าเสมอ 

/ 

 

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผล

การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร

กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

/ 

 

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 
/ 
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ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ี

ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 
/ 

 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั /  

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมี

ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ี

จ าเป็น 

/ 

 

5.2  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการ

ให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น

ระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

/ 

 

5.3  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ให้

สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 
/ 

 

5.4 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
/ 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างหัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนั้น โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือ

ภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

/ 

 

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 
/ 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง /  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความ

เส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของ

องคก์ร 

/ 

 

 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   
/ 

 

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 

ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

/ 

 

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง /  
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ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

7.4  บริษทัได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้ งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
/ 

 

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง

นั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม

รับความเส่ียง (sharing) 

/ 

 

 

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท า

รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลใน

รายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

/ 

 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง

เป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทน

แก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย

ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็น

ตน้ 

/ 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และ

มาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 
/ 

 

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั ท่ีก าหนดไว ้ /  
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

/ 

 

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการปล่ียนแปลง

นั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

/ 

 

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น

อยา่งเพียงพอแลว้ 

/ 
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มาตการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง

ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

/ 

 

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การ

จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของ

ผูบ้ริหารในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได ้ เช่น  มีการ

ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการ

ลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  

ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี

กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

        10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท า

รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูล

ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

        10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนั

บริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูย้ืม การค ้ าประกนั  บริษทัได้

ติดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนั

บริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็น

ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 
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ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 

manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 
/ 

 

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วย

ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
/ 

 

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือ

เป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

/ 

 

 

11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ห่วยสนับสนุนการบรรลวุตัถุประสงค์ 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ

ปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
/ 

 

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 
/ 

 

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม /  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 
/ 

 

 

 

167 



 

รายงานประจ าปี 2559  

  
 

 
 

12. องค์กรจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏบิัต ิเพือ่ให้นโยบายทีก่ าหนดไว้นั้น

สามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาส 

หรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

 

/ 

 

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม

นั้น 
/ 

 

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 
/ 

 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

-NA- 

 

12.5  บริษทัก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารและพนกังาน 
/ 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
/ 

 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ /  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนนิไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร 

ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 
/ 

 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  /  

13.3 บริษทัด าเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบ

ต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

/ 

 

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนังสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายใน

ระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  
/ 

 

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย 

เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 

ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

/ 

 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี      

     13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

     13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุม

ภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

/ 

/ 
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผดิหอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนบัสนุนให้การ

ควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  
/ 

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ าเสมอ และ ท าให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน

รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอขอ้มูล

อ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้ งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบ

ภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจัด

กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  

เป็นตน้    

/ 

 

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทั

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) 

ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

/ 
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15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดั

ใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

/ 

 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก

องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 

แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

/ 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร

และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่

ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

 

/ 

 

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
/ 

 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั /  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ /  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
/ 

 

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 

IIA)  

/ 
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17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิหอบ ซ่ึงรวมถงึผู้บริหารระดบัสูงและ

คณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ให่ ไม่ให่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม

แกไ้ขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี

นยัส าคญั 

/ 

 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

        17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติ
อ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั    

        17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิม
ด าเนินการจัดการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 

        17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
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