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สารจากประธานกรรมการ
ในช่วงท้ายของปี 2559 เป็ นช่วงเวลาแห่ งการสู ญเสี ยอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาว
ไทยดังที่ทุกท่านทราบแล้วนั้น เราทุกคนล้วนสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ และยังได้นอ้ ม
นาพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ ต่อไป ในส่วนของบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ได้มีการสอดแทรกแนวคิดไว้ในค่านิ ยม
องค์กร เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานทุกระดับชั้นพึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด(มหาชน) ได้พยายามปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการทางานและเครื่ องมือต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มาก
ที่สุด เพื่อรองรับความเติบโตของปริ มาณธุรกรรมและความร่ วมมือระหว่างกลุ่มบริ ษทั ใน
นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่
ประธานกรรมการ

กลุ่มธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ซึ่งเป็ นสมาชิกของกลุ่ม MUFG แห่งประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้โลกแห่ งยุคดิจิตอลที่ ขอ้ มูลข่าวสารและการบริ การสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ วและง่ ายดาย จึ งนับเป็ นความท้าทายของการดาเนิ นธุ รกิ จในยุคสมัยใหม่ที่

จาเป็ นต้องปรับตัวตลอดจนก้าวให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลง บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด(มหาชน) ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ที่จะดาเนิ น
ธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จากศักยภาพของบริ ษทั ฯผนวกเข้ากับความร่ วมมือของกลุ่ม MUFG และกลุ่ม
ธนาคารกรุ งศรี ทาให้บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
ณ โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ผมขอขอบคุณลูกค้าและผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุ นและไว้วางใจการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริ หารตลอดจนพนักงานทุกท่ านที่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการส่ งมอบการบริ การที่ มี
คุณภาพเป็ นที่พอใจของลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นธุรกิจจนเติบโตอย่างมัน่ คง และผมหวังอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากทุกท่านตลอดไป
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สารจากกรรมการผู้จดั การใหญ่
ในปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Index) ของประเทศไทยเคลื่อนไหวใน
ทิศทางขาขึ้น สลับกับการแกว่งตัวผันผวนในไตรมาสสุดท้ายของปี ในที่สุดดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวขึ้นมาปิ ดที่ระดับ 1,542.94 จุด เพิ่มขึ้น 254.92 จุด หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 19.79 โดยมีปริ มาณการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 50,245 ล้านบาทต่อวัน เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ
22.12 จากปริ มาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 41,141 ล้านบาทต่อวันในปี 2558 โดยมี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET และ Mai ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 15,504,636 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.99 จากปี 2558
ในด้านผลประกอบการของบริ ษทั ฯ พบว่า มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ ขึ้นมาอยูท่ ี่
ร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 1.63 ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.49 โดยส่วนใหญ่เป็ น
การเพิ่มของปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบัน
และในเพิ่มขึ้นในส่วนของ
รายได้จากธุรกิจตัวแทนขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งระบบการบริ การเพื่อ
รองรับการขยายการดาเนินธุรกิจมาในปี ที่ผา่ นมา
นายอุดมการ อุดมทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด(มหาชน) ยังมีแผนพัฒนาและปรับปรุ งการบริ การ
กรรมการ และ
อย่างต่อเนื่องควบคู่กบั การขยายฐานลูกค้าทุกประเภทอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี นี้คาดว่าจะสามารถเพิม่ ปริ มาณการซื้อขายของลูกค้า
สถาบันได้อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจตัวแทนขายหน่วยลงทุน ก็จะมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้าให้มากขึ้น
ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจตัวแทนขายหน่วยลงทุนสามารถเติบโตได้อีกเช่นกัน
ด้านการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการให้บริ การของธุรกิจลูกค้ารายบุคคล บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จากในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูแ้ นะนาการลงทุน นอกเหนือจากการสนับสนุนการอบรม
ด้านความรู ้และความสามารถแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการทดสอบวัดระดับความพร้อมของผูแ้ นะนาการลงทุนอยูเ่ สมอ เพื่อมุ่งหวังในการ
ในการบริ การที่มีคุณภาพและเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าต่อไปในระยะยาว
จากการพัฒนาภายใต้ความสนับสนุ นอย่างเต็มที่จากธนาคารกรุ งศรี จากัด(มหาชน) และกลุ่ม MUFG ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ
ได้รั บ ความไว้ว างใจและได้ รั บ การคัด เลื อ กจากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในการเข้า ร่ วมเป็ นเจ้ า ภาพในโครงการ
SET International Roadshow2017 ซึ่งบริ ษทั ฯ จะมีการนาบริ ษทั จดทะเบียนไปพบปะกับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560
ซึ่งถือเป็ นโอกาสที่ก่อให้เกิดความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่างบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั คู่คา้ ในประเทศญี่ปุ่น ทาให้บริ ษทั ฯ มีส่วนช่วย
เกื้ อหนุ นระบบเศรษฐกิ จของประเทศได้อีกทางหนึ่ ง และนับเป็ นการเปิ ดมิติใหม่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด(มหาชน)ในการ
ดาเนินธุรกิจในเวทีโลก
ผมขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนพนักงานทุกท่าน รวมถึงลูกค้าและคู่คา้ และผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านที่มีส่วน
อย่างยิ่งในการช่วยนาพาบริ ษทั ฯ ให้สามารถดาเนิ นธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ งได้อย่างต่อเนื่ อง และหวังว่าจะได้รับความสนับสนุ น
และความร่ วมมือที่ดีจากทุกท่านตลอดไป
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คณะกรรมการบริษทั
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์
มุ่งมัน่ สร้างสรรค์บริ การทางการเงิ นที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่ลูกค้าบนมาตรฐาน
สถาบันการเงินชั้นนาระดับโลก

1.2

พันธกิจ
1.

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

2.

พัฒนาบุคลากร เพื่อคุณภาพการบริ การที่ดีเลิศ และส่งต่อคุณค่าให้กบั ลูกค้าอย่างยัง่ ยืน

3.

นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ ว

1.3

4.

สร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน

5.

ดาเนินธุรกิจภายใต้ ความซื่อสัตย์ โปร่ งใส และธรรมาภิบาล

ค่ านิยมองค์ กร
ด้วยทีมงานที่พร้อมก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงร่ วมกัน มีจุดหมายเดียวกันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การที่
ประทับใจ ภายใต้ความโปร่ งใสถูกต้องตามหลักการทั้ง 6 ดังนี้
1.

ลูกค้ าคือคนสาคัญ )Customer Centricity) ให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็ นอันดับแรก จะเข้าใจในความคาดหวัง
และความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบสนองด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

2.

ซื่อสัตย์ ปฏิบัตถิ ูกต้ อง )Integrity) ยึดความเป็ นธรรมและเป็ นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมัน่ โดยปฏิบตั ิงานถูกต้อง
โปร่ งใส ยึดหลักกฎหมาย และหลักจริ ยธรรม

3.

ร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทา )Team Spirit) ร่ วมทางานเป็ นที ม ด้วยความคิดและจิ ตใจที่ เปิ ดกว้าง โดยมุ่งบรรลุ
เป้ าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและกรุ งศรี

4.

มุ่งมั่นสู่ ความเป็ นเลิศ )Passion for Excellence) มุ่งมัน่ ด้วยจิตสานึ กในการสร้างความเป็ นเลิศ เพื่อ สร้างสรร
ผลงานและบริ การที่ดีที่สุด

5.

ก้ าวทันต่ อความเปลีย่ นแปลง )Embracing Changes) ตั้งใจทาสิ่ งที่ดีข้ ึนในทุกๆวัน โดยเปิ ดรับความเปลี่ยนแปลง
และประสบการณ์ใหม่ที่จะก่อประโยชน์อนั เป็ นธรรมให้แก่ลูกค้าและกรุ งศรี

1
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6.
1.4

ก้ าวสู่ เวทีระดับโลก )Global Awareness) มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อ
สนับสนุนการเติบโตของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย

เป้ าหมายในการดาเนินงานของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ช้ นั นาที่ ให้บริ การ โดยมุ่งเน้นการสร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่ลูกค้า และให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และรู ปแบบของงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อนาเสนอข้อมูลให้กบั นักลงทุนทัว่ ไป
รวมทั้งนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ สาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และทัน
ต่อเหตุการณ์ รวมถึงการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ท้ งั ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีเป้ าหมายในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยงานสนับสนุ น และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิงาน การให้บริ การที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองต่อทุกความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว และยังให้ความสาคัญกับบริ การธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการเป็ นตัวแทน
ซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสามารถให้บริ การลูกค้าของบริ ษทั ได้อย่างครบวงจร

1.5

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
ปี 2557 -

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยา้ ยที่ทาการสานักงานใหญ่จากเดิ มชั้น 5 อาคารธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) สานักเพลินจิ ต ไปยัง ชั้น 3 อาคารเพลินจิ ตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

ปี 2558 -

วางรากฐานแผนงานการพัฒนาบริ ษทั ฯในช่วงสามปี โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้ารายบุคคล
และสถาบัน โดยใช้ความสัมพันธ์ของธนาคารกรุ งศรี และเครื อ MUFG เป็ นเครื่ องมือ

ปี 2559 -

ดาเนิ นตามแผนที่ได้วางยุทธศาสตร์ ไว้ โดยเป็ นปี ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการทางานภายใน พัฒนาเครื่ องมือ
รวมถึงระบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าบุคคลและสถาบันได้ดียงิ่ ขึ้น

บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท
ได้แก่ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 29 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 บริ ษทั ฯ มีสานักงานสาขาจานวนรวม 13 แห่ง โดยเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานคร 4 แห่ ง ได้แก่ สาขาเอ็มโพเรี ยมทาว
เวอร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาพระราม 2 และ สาขาถนนวิภาวดีรังสิ ต (ซันทาวเวอร์ ส) เป็ นสาขาในต่างจังหวัดอีก
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9 แห่ง ได้แก่ สาขาสุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขานครปฐม สาขานครราชสี มา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงราย
สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก
1.6

ธุรกิจหลัก
ปั จจุบนั ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ มี 3 ประเภท ดังนี้
1.

ธุรกิจนายหน้ าซื้อขายหลักทรั พย์ บริ ษทั ฯให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทัว่ ไป และนัก
ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2558 และในปี 2559 บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 1.85 ตามลาดับ

2.

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า บริ ษทั ฯ ให้บริ การด้านธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแก่นกั ลงทุน
ทัว่ ไปและนักลงทุนสถาบัน โดยในปี 2558 และในปี 2559 บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้าซื้ อขายสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าร้อยละ 0.81 และร้อยละ 0.62 ตามลาดับ

3.

ธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ฯมีการลงทุนในหลักทรัพย์ท้ งั ประเภทตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยมีการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถแยกออกได้เ ป็ น 2 ประเภท ได้แ ก่ การลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ พื่อ บัญ ชี ลงทุ น ของบริ ษ ัท
(Proprietary Trading) ซึ่งเป็ นการลงทุนในระยะสั้น และการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซึ่ งเป็ นการลงทุน
ในระยะปานกลางถึงระยะยาว
ในส่วนของผลประกอบการสาหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 รายได้หลักของบริ ษทั ฯมาจากค่าธรรมเนี ยมการ
เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ กาไรจากการซื้ อขายหลักทรั พย์ และค่าธรรมเนี ยมและบริ การ โดยโครงสร้าง
รายได้ของบริ ษทั ฯสามารถจาแนกได้ดงั นี้
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ประเภทรายได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
กาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายตราสาร
อนุพนั ธ์
ดอกเบี้ย และเงินปั นผล
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวม

ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ
477.8
85.3
14.7
2.6
6.8
1.2
(0.7)
(0.1)
21.2
34.7
5.5
560.0

3.8
6.2
1.0
100.0

ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
445.2
86.1
519.4
87.3
6.8
1.3
12.6
2.1
3.4
0.7
2.3
0.4
1.2
0.2
1.2
0.2
19.2
36.4
5.0
517.2

3.7
7.0
1.0
100.0

17.9
35.5
6.1
595.0

3.0
6.0
1.0
100.0

ณ สิ้ นปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 1,601.9 ล้านบาท1,679.8 ล้านบาทและ 2,098.8ล้าน
บาทตามลาดับ ขณะที่มีหนี้สินรวม 565.0ล้านบาท 626.8ล้านบาทและ 995.3ล้านบาทตามลาดับ และส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นจานวน 1, 036.9ล้านบาท 1,0 53.1ล้านบาทและ 1,10 3.4ล้านบาทตามลาดับ โดย ปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ต่อหนี้ สินทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้อยละ 49.70 -218.95 ร้อยละ
70.48 -260.79 และร้อยละ 33.07 -183.59 ตามลาดับ ซึ่ งเกินกว่าอัตราขั้นต่าที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกันที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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ตารางแสดงมูลค่ าการซื้อขายหลักทรัพย์
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2555

มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)

13,856,283

12,282,754

15,079,272

มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้าน
บาท)

383,075

323,478

425,364

34

36

36

289,512

318,207

423,775

1.42

1.64

1.85

26

27

26

17,511
98,543
189,057

9,036
145,492
171,081

8,149
228,039
184,952

1,887

1,607

10,720

245,210
11,462

273,393
9,334

384,350
9,520

32,815

35,453

29,840

จานวนบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เปิ ดดาเนินการ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมผ่านบริ ษทั (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
อันดับส่วนแบ่งการตลาด
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท)
บัญชีลงทุนของบริ ษทั
สถาบัน
ลูกค้าทัว่ ไป
-

ลูกค้าต่างประเทศ

มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท)*
Cash Account
Credit Balance Account
-

Cash Balance Account
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจของบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการลงทุน โดยรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่มมีดงั นี้
2.1

ธุรกิจนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
บริ ษทั ฯให้บริ การด้านการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากับลูกค้าทั้งที่เป็ นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล และลูกค้าสถาบันโดยบริ ษทั ฯเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 29 และให้บริ การข้อมูล
การวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุน บริ ษทั ฯมีนโยบายในการรับลูกค้าและ
แนวทางกาหนดวงเงินซื้อขายให้กบั ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.

บุคคลธรรมดา พิจารณาจากฐานะทางการเงิ น อายุ อาชี พ ที่ มาของรายได้ ความรู ้ความเข้าใจในการลงทุนใน
หลัก ทรั พ ย์ ความสามารถในการรั บความเสี่ ย งโดยพิ จารณาจากเอกสารประกอบต่ า งๆ ได้แ ก่ ส าเนาบัต ร
ประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก Bank Statement หรื อข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น

2.

นิติบุคคล พิจารณาจากประเภทธุรกิ จ ที่มาของรายได้และผลประกอบการธุรกิจ ความมัน่ คงทางการเงิน ภาระ
หนี้ สิน กลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร อายุ อาชี พ ที่ มาของรายได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุ นในหลักทรั พย์
ความสามารถในการรับความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง
หนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนบริ ษทั บันทึ กการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ ให้เปิ ดบัญชี กับบริ ษทั
หลักทรัพย์ Bank Statement รวมทั้งเอกสารแสดงฐานะการเงินอื่น

นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้รับความร่ วมมือจากลูกค้าในการให้ขอ้ มูลเพื่อการจัดให้ลูกค้าแสดงตน( Know Your Client หรื อ KYC) และ
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ ยงของลูกค้า (Client Suitability Test) โดยเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ จะทาการประเมิน
ความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน และการทบทวนวงเงินซื้อขายอย่างสม่าเสมอ
ประเภทบัญหีซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ แบ่ งได้ เป็ น 4 แบบ ดังนี้
1.

บัญหี ซื้อขายหลัก ทรั พย์ ด้วยเงิน สด (Cash Account) คื อ บัญชี ซ้ื อขายหลักทรั พย์ที่ ลูกค้าจะต้องช าระราคาค่าซื้ อ
หลักทรัพย์ให้บริ ษทั ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ซ้ื อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องวางเงินสด หรื อหลักทรัพย์เป็ น
หลักประกันก่ อ นซื้ อในอัต ราส่ วนขั้น ต่ าตามเกณฑ์ที่ต ลาดหลักทรั พย์ฯก าหนด และบริ ษ ัทฯจะส่ งมอบเงิ น ค่ าขาย
หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทาการที่ 3 นับแต่วนั ที่สงั่ ขายหลักทรัพย์ได้

2.

บัญหี ซื้อขายหลักทรั พย์ ประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรั พย์ (Credit Balance) คื อ บัญชี ที่มีการให้กูย้ ืมเงิ นเพื่อซื้ อ
หลักทรัพย์ ซึ่ งลูกค้าจะต้องวางเงิ นสดหรื อหลักทรั พย์เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ เริ่ มต้น ในอัตราส่ วนขั้นต่ าของ
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จานวนเงินที่จะให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Initial Margin) และต้องรักษาระดับมูลค่าหลักประกัน (Maintenance Margin)
ไว้ไม่ต่ากว่าอัตราที่บริ ษทั ฯกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ากว่าอัตราที่สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด
3.

บัญหีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทวางเงินล่ วงหน้ าทั้งจานวน (Cash Balance) บัญชีที่ลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริ ษทั ฯ
เต็มจานวนที่ จะซื้ อหลักทรัพย์ก่อนการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อมีขอ้ ตกลงให้บริ ษทั ฯ หักเงินตามคาสั่งของบริ ษทั ฯ ใน
บัญ ชี เ งิ นฝากของลู กค้าที่ ฝ ากเงิ นไว้เต็ม จานวนที่ จ ะซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ก่อ นการซื้ อ ขายหลัก ทรั พย์ห รื อ โอนเงิ น ค่ าขาย
หลักทรัพย์เข้าบัญชีดงั กล่าว

4.

บัญหีซื้อขายสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินหลักประกันด้วยระดับหลักประกันเริ่ มต้น
(รวมค่านายหน้าซื้ อขายสัญญาล่วงหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อต้องการซื้ อขายในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามที่ บริ ษทั
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีการซื้ อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิ วเจอร์ ส (Futures)

ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิ วเจอร์ ส (Options on

Futures) ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงประเภทต่าง ๆ โดยบริ ษทั ฯมีการปรับมูลค่าตามราคาตลาดค้าเพื่อคานวณกาไรหรื อขาดทุน
จากฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่ งลูกค้าต้องรักษาระดับมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงิ นสดไม่ต่ากว่าระดับ
หลักประกันรักษาสภาพ
ทั้งนี้ บัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทและบัญชี ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ กล่าวถึงข้างต้นนั้น นอกจากใช้บริ การผ่าน
เจ้า หน้า ที่ ผูแ้ นะน าการลงทุ น ของบริ ษ ัท ฯแล้ว ลู ก ค้า ยัง สามารถยื่ น ความจ านงค์ข อส่ ง ค าสั่ ง ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ผ่า นระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) เองได้อีกด้วย
2.2

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ใน ปี 2557

ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นจานวน

ทั้งสิ้น 19.30 ล้านบาท 26.14 ล้านบาท และ 24.33 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 3.45 ร้อยละ 5.05 และร้อยละ 4.09 ของรายได้
รวม ตามลาดับ
2.3

ธุรกิจการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้เสริ มอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จาก
ธุรกิจการลงทุนเป็ นจานวน 27.3 ล้านบาท 23.8 ล้านบาทและ 21.4 ล้านบาทตามลาดับ รายได้ดงั กล่าวประกอบด้วย
รายได้ด อกเบี้ ย เงิ น ปั น ผล และก าไรจากการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์แ ละการซื้ อ ขายตราสารอนุ พ นั ธ์ ทั้ง นี้ สิ้ น ปี 2557
สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนเฉพาะตราสารทุน ในจานวนที่เท่ากัน คือ 7.8 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มี การลงทุนในหลักทรัพย์ท้ งั ประเภทตราสารทุ นและตราสารอนุ พนั ธ์ โดยนโยบายการลงทุ นของบริ ษทั ฯ
สามารถแยกออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ นโยบายการลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อบัญชี ลงทุนของบริ ษทั (Proprietary
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Trading) ซึ่ งเป็ นการลงทุนในระยะสั้น และนโยบายการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซึ่ งเป็ นการลงทุนในระยะ
ปานกลาง ในธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนที่ดี
นโยบายการลงทุนในบัญชีลงทุน (Proprietary Accounts)
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 และตราสาร
อนุ พนั ธ์ ในตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยจะมุ่งเน้นหลักทรัพย์และตราสารอนุ พนั ธ์ที่มีสภาพคล่องและ
โอกาสทากาไรสู งเป็ นหลัก โดยเป็ นการลงทุนในระยะสั้น เพื่อให้ได้อตั ราผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ระดับความ
เสี่ ยงที่ ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดยแบ่งนโยบายการลงทุนเป็ น 2 ลักษณะ คือ Proprietary Trading
และ Directional Investment ดังนี้
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของการลงทุน Proprietary Trading
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1.

กาหนดให้ขายหลักทรัพย์และตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อจากัดผลขาดทุน (Stop Loss) ทันที เมื่อมีผลขาดทุนรวม
ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าจานวนเงินที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ของแต่ละบัญชี โดยรายการนั้นต้องได้รับการอนุมตั ิ
จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูท้ ี่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอบหมายเท่านั้น

2.

ภายในปี ปฏิ ทินเมื่อมีผลขาดทุนสะสมรวมต่อบัญชีท้ งั จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ที่เกิดขึ้น
จริ ง (Realized Loss) และยอดขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง (Unrealized Loss) เป็ นผลขาดทุนสะสมรวมกันถึง
เกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้ผูด้ ูแลบัญชี ลงทุน หยุดทาการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อตรา
สารอนุพนั ธ์ Proprietary Trading ทันที โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถอนุมตั ิ และอาจกาหนดเพิ่มวงเงิ น
ขาดทุนสะสมให้แก่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเพื่อเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่อีกครั้ง

3.

กาหนดให้ผดู ้ ูแลบัญชีลงทุนของบริ ษทั ฯ แต่ละท่าน สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารอนุพนั ธ์ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งได้ในมูลค่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด

4.

กาหนดนโยบายให้ผดู ้ ูแลบัญชีลงทุนของบริ ษทั ฯควบคุมมิให้สดั ส่ วนมูลค่าการซื้ อขาย Proprietary Trading รวม
ของบริ ษทั ฯ ในแต่ละหลักทรัพย์เทียบกับมูลค่าการซื้ อขายรวมของหลักทรัพย์หรื อตราสารอนุพนั ธ์น้ นั ๆ ในแต่
ละวันทาการไม่ให้เกินกว่าสัดส่วนที่บริ ษทั ฯกาหนด

5.

จากัดความเสี่ ยงในการลงทุนโดยกาหนดให้ผดู ้ ูแลบัญชี ลงทุนของบริ ษทั ฯสามารถถือหลักทรัพย์หรื อตราสาร
อนุพนั ธ์ขา้ มวันโดยมีมูลค่ารวมทุกบัญชีไม่เกิ นวงเงินรวมตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด และมูลค่าหลักทรัพย์หรื อตรา
สารอนุพนั ธ์ของแต่ละบัญชีไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

6.

กาหนดให้ผดู ้ ูแลบัญชีลงทุนของบริ ษทั ฯมีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นร้อยละรวมของทุกบัญชีเทียบกับร้อยละของ
ส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นวันทาการ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด และจานวนร้อยละการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของแต่ละบัญชีกาหนดไม่เกินจานวนร้อยละที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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7.

ผูด้ ู แลบัญชี จะต้องรับผิดชอบและปฏิ บตั ิ ตาม KSS Procedure for Volcker Rule Compliance Program
(Proprietary Trading ) และ KSS Volcker Rule Guideline (Proprietary Trading/TOTUS)

อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ในเรื่ อ งของการใช้ข ้อ มู ล ภายใน บริ ษ ัท ฯ จึ ง มี น โยบายห้า มผูด้ ู แ ลบัญ ชี ล งทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ท าการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะที่ไม่เป็ นไปตามกฏระเบียบ และประกาศข้อบังคับต่างๆ ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์
ฯโดยเฉพาะเรื่ อง ลักษณะการส่ งคาสั่งซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมตามหนังสื อ กข. (ว) 3/2553 ของตลาด
หลักทรัพย์ เรื่ อง ลักษณะการส่งคาสัง่ ซื้อ หรื อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยการปฏิบตั ิใดๆ
ที่ฝ่าฝื นในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรงของผูด้ ูแลบัญชีบริ ษทั ฯ
นโยบายการลงทุนทางตรง (Directional Investment)
บริ ษทั ฯ จะลงทุนในหลักทรัพย์ท้ งั ประเภทตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพนั ธ์ในตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(TFEX) ภายในวงเงินตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด โดยมีขอบเขตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตราสารทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่ มีโอกาสในการเติบโตและศักยภาพในการทากาไรที่ สูง โดยมีระยะเวลาใน
การ ลงทุนไม่เกิน 270 วัน ทั้งในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อตราสารอนุพนั ธ์ โดยผลตอบแทนที่คาด
ว่าจะได้รับจากการลงทุนจะเป็ นทั้งกาไรจากการขายหลักทรัพย์หรื อตราสารอนุพนั ธ์ และเงินปั นผล
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของการลงทุน (Directional Investment)
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดความเสี ยหายต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการลงทุนจึงมี
การกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารสายงานค้าหลักทรัพย์ร่วมกันเป็ นผูท้ าหน้าที่ในการกาหนด เป้ าหมาย
และกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนถึงการบริ หารเงินลงทุน ติดตาม ควบคุม รวมทั้งประเมินผลความเสี่ ยงและผลการลงทุน
ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั
2.4

ธุรกิจอืน่ ๆ
นอกเหนือจากบริ การที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังดาเนินธุรกิจการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล (Private Fund) ซึ่ งเป็ น
การให้บริ การด้านการบริ หารทรั พย์สิน อี กทั้งยังเป็ นผูใ้ ห้บริ การเป็ นตัวแทนการขายหน่ วยลงทุ น (Selling Agent
Services) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน
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การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ธุรกิจนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ ้นไทยในปี 2559 กลับสู่ ทิศทางขาขึ้น โดย Set Index ปิ ด ณ สิ้ น เดือนธันวาคม 2559 ที่
ระดับ 1,543 จุด เพิ่มขึ้น 255 จุด หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิ้ นปี 2558 ที่ 1,288 จุด นับเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเป็ นอันดับ 1 ของภูมิภาค โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยในปี 2559 ที่ 50,245 ล้านบาทต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยในปี 2558 ที่ 41,141 ล้านบาทต่อวัน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2559 มาจากปั จจัยพื้นฐานของประเทศที่แข็งแกร่ งโดยเฉพาะตัวเลข
เศรษฐกิจที่กลับมาขยายตัว โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวร้อยละ 3.2 และขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 3.5 ในไตรมาส 2
ก่อนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็ นขยายตัว 3% ในไตรมาส 3 ขณะที่ ท้ งั ปี คาดว่าจะขยายตัว 3.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่
ขยายตัวเพียง 2.8% นอกจากนี้นกั ลงทุนยังขานรับผลการลงประชามติที่ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศโหวตเห็นชอบ
ร่ างรัฐธรรมนูญและคาถามพ่วงทาให้นกั ลงทุนมีความคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี 2560 นอกจากปั จจัยบวก
ในประเทศที่ แ ข็ ง แกร่ งตลาดหุ ้ น ไทยยัง ได้ ผ ลบวกจากการไหลเข้า ของเม็ ด เงิ น ลงทุ น จากต่ า งชาติ ห ลัง จาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดจานวนครั้งของการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ ยในปี 2559 ลงจาก 4 ครั้งเหลือเพียง 1 ครั้ง โดยปี 2559 นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้ อสุ ทธิ ในตลาดหุ ้นไทยมากถึง
77,927 ล้านบาท นับเป็ นการเข้าซื้ อสุ ทธิ ในตลาดหุ ้นไทยเป็ นปี แรกในรอบกว่า 4 ปี ส่ งผลให้หุ้นในกลุ่ม Big Cap
ปรับตัวขึ้นโดดเด่น นาโดย กลุ่มพลังงาน ธนาคาร และ กลุ่มสื่ อสาร โดยกลุ่มพลังงานเป็ นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดและ
เป็ นกลุ่มนาตลาดในปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากได้แรงหนุนจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกกลับมาฟื้ นตัว หลังจากกลุ่มผูผ้ ลิต
น้ ามันดิบพยายามสร้างเสถียรภาพในตลาดน้ ามันด้วยการควบคุมปริ มาณการผลิตของประเทศสมาชิก โดยปี 2559 ราคา
น้ ามันดิบ WTI ปรับตัวลงสู่ระดับต่าสุดของปี ที่ระดับ 26 ดออลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ก่อนจะฟื้ นตัวอย่าง
ต่อเนื่องและปิ ด ณ สิ้นปี ที่ระดับ 53.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากราคาปิ ด ณ สิ้ นปี 2558 ที่ 37.1 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล
ภาวะการแข่ งขันของธุรกิจหลักทรัพย์
ภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยยังคงรุ นแรง แม้ในปี 2559 ดัชนีจะเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นและ
มีมูลค่าการซื้ อขายเฉลี่ยสู งกว่า 50,245 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 แต่ดว้ ยการเปิ ดเสรี ค่าธรรมเนี ยมนายหน้าซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ และการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างชาติทาให้การแข่งขันยังรุ นแรง โดยปี 2559 มีบริ ษทั หลักทรัพย์ใหม่
เพิ่มขึ้น 1 แห่ ง คือบริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ส่ งผลให้ปี 2559 มีจานวนผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ในประเทศไทยทั้งหมด 36 แห่ง โดยผูป้ ระกอบการใน 10 อันดับแรกยังครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า ร้อย
ละ 50 ของตลาดรวม ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั หลัทรัพย์กรุ งศรี มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.85 อยู่ในอันดับที่ 26 ของ
ผูป้ ระกอบการทั้งหมดและสูงขึ้นจากปี ก่อนหน้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.63
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ปี 2560 คาด SET Index ยังเคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางขึ้นและคาดกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี ในช่วง 1,400 -1,750
จุด มีปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ ง จากการเร่ งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ การ
ส่ งออกที่ คาดว่าจะกลับมาเป็ นบวกตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลก และภาคการท่ องเที่ ยวยังเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้การจัดการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 ยังเป็ นปั จจัยบวกสาคัญที่จะดึงดูดเม็ดเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันให้ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวสูงขึ้น ด้วยแนวโน้มดัชนีที่เป็ นขาขึ้นจะส่งผลบวกโดยตรงต่อ
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่คาดว่าจะเพิม่ ขึ้นช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขันใน
ธุรกิจที่รุนแรง อย่างไรก็ตามเพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืนบริ ษทั หลักทรัพย์จะต้องสร้างความแตกต่าง ด้วยการพัฒนาช่องทาง
การตลาด นาเสนอบริ การที่มีมูลค่าเพิ่มอาทิ การลงทุนด้านงานวิจยั และนาเสนอบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความได้เปรี ยบในการแข่งขันอาทิ การออกแบบระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)
ธุรกิจนายหน้ าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
การซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปี 2559
โดยมีปริ มาณการซื้ อขายรวมฟิ วเจอร์ และออปชัน่ 69,576,164 สัญญา และมีปริ มาณการซื้ อขายเฉลี่ยต่อวัน 285,189
สัญญา เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42.77 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีการซื้ อขายมากที่สุดคือ Single Stock
Futures โดยมีการซื้ อขายรวมกว่า 33,826,624 สัญญา และมีปริ มาณการซื้ อขายเฉลี่ยต่อวัน 138,634 สัญญา เติบโตขึ้น
ร้อยละ 70.93 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยวิธีการซื้ อขายของ Single Stock Futures ส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นการส่ งคาสั่งซื้ อ
ขายแบบ Block Trade ซื่ งเป็ นวิธีที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กบั Single Stock Futures ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ จานวน
สถานะคงค้างของตลาดสัญญาซื้อขายมีจานวนทั้งสิ้น 1,919,913 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนกว่าร้อยละ 103.92
สาหรับโครงสร้างผูล้ งทุนในตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ผูล้ งทุนในประเทศมีสัดส่ วนสู งที่ สุดคิดเป็ นร้อยละ 52.78
รองลงมาได้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 36.80 และผูล้ งทุนต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 10.42โดยสัดส่วน
ของผูล้ งทุนในประเทศและผูล้ งทุนต่างประเทศมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่สัดส่ วนผูล้ งทุน
สถาบันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2559 ส่วนจานวนบัญชีซ้ือขายมีการเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 15,709 บัญชี ซึ่ งปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.83 ทาให้ในปี 2559 มีผเู ้ ปิ ดบัญชีซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นจานวน 129,284 บัญชี
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯยังคงให้ความสาคัญกับการให้ความรู ้แก่ลูกค้าผ่านการจัดอบรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้า
ใจความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เกิ ดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และสามารถนาความรู ้รวมถึงกลยุทธ์ที่ได้
จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษทั ฯได้ตระหนักถึ งและให้ค วามสาคัญอย่างมากในการบริ หารความเสี่ ยง เนื่ องจากธุ ร กิ จหลักทรั พย์เป็ นธุ รกิ จ ที่ มีความ
อ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้บริ ษทั ฯต้องเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่ ไม่
แน่นอน โดยสายงานบริ หารความเสี่ ยงมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทาหน้าที่ติดตามดูแลงานบริ หารความ
เสี่ ยงด้านต่างๆของบริ ษทั ฯ ดังนี้
3.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนทั้งในและต่ างประเทศ
ผลการดาเนิ นงานของธุรกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิ จ
ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและความเชื่อมัน่
ของนักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
ความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนอาจเกิดขึ้นได้ดว้ ยปั จจัยหลายประการซึ่ งอยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของบริ ษทั ฯ เช่น ความผันผวนของราคาน้ ามัน เหตุการณ์ความรุ นแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปั ญหาทางการเมือง
และปั ญหาเศรษฐกิจ ทั้งในภูมิภาคต่างๆของโลก เหตุการณ์เหล่านี้ อาจส่ งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และส่ งผลลบต่อปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปริ มาณการ
ระดมทุนและการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

3.2

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสู ง เนื่ องจากมี
ลักษณะการให้บริ การที่เหมือนกัน โดยเฉพาะการให้บริ การในด้านการเป็ นตัวแทนนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ซ่ ึ งผู ้
ให้บริ การเป็ นบริ ษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีจานวนรวมมากถึง 39 ราย ขณะที่ตลาดอนุ พนั ธ์ มีผู ้
ให้บริ การเป็ นตัวแทนนายหน้าซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในตลาดอนุ พนั ธ์จานวน 44 ราย นอกจากนี้ ในช่ วง
ระหว่างปี 2553 - 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์คิดค่าธรรมเนี ยมการเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได โดยลูกค้าที่มีการซื้ อขายต่อวันเกินกว่า 20 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนี ยมใน
อัตราที่ตกลงกัน ก่อนที่จะเปิ ดให้มีการต่อรองค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหลักทรัพย์แบบเสรี ในปี 2555 เป็ นต้นไป ซึ่ ง
ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงยิง่ ขึ้นเรื่ อยมา

3.3

ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ หรือน้ อยราย
ในปี 2558 และในปี 2559 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนเท่ากับ
ร้อยละ 49.3 และร้อยละ 57.1 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของลูกค้าทั้งบริ ษทั ฯตามลาดับ และสาหรับการซื้ อ
ขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้านั้น ปริ มาณการซื้ อขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯในปี 2558 และ
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ในปี 2559 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.9 และ 43.4 ของปริ มาณการซื้ อขายรวมของลูกค้าทั้งบริ ษทั ฯตามลาดับ ดังนั้น
หากบริ ษทั ฯสู ญเสี ยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนี ยมการเป็ นนายหน้าฯ ของบริ ษทั ฯ
ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด และบริ ษทั ฯได้ตระหนักถึง
ความเสี่ ยงในด้านนี้ จึงมีนโยบายขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งประเภทสถาบัน และรายย่อยให้มากขึ้น
อย่างต่อเนื่ องทุกปี โดยในปี 2559 สัดส่ วนของปริ มาณซื้ อขายของลูกค้าสถาบันของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วน
เท่ากับร้อยละ 56 ของปริ มาณการซื้อขายรวมของลูกค้าทั้งบริ ษทั ฯ
3.4

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงหากบริ ษทั ฯในฐานะผูร้ ับประกันการจาหน่ ายซึ่ งไม่สามารถจาหน่ ายหลักทรั พย์ได้หมดตามที่
รับประกันไว้ บริ ษทั ฯจะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจาหน่ายเข้าไว้ในบัญชีเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ อันอาจทาให้
บริ ษทั ฯต้องรับรู ้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายหลังที่เข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วลดลงต่ากว่า
ราคาที่รับประกันการจาหน่าย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯไม่เคยประสบปั ญหาจากความเสี่ ยงจากการจัดจาหน่าย
และรั บประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์เนื่ องด้วยบริ ษทั มี กระบวนการในการลดความเสี่ ยงโดยได้มีการศึ กษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของบริ ษทั ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์และพิจารณาความสนใจของลูกค้าหรื อนักลงทุนก่อนมีการ
รับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ทุกครั้ง

3.5

ความเสี่ยงจากการผิดนัดหาระเงินค่ าซื้อหลักทรัพย์ ของลูกค้ า หรือผิดนัดหาระการวางเงินประกันการลงทุนในสั ญญา
ซื้อขายล่ วงหน้ าของลูกค้ า และความเสี่ยงอันเกิดจากหนีส้ ู ญ
ในการสัง่ ซื้อ หรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทัว่ ไปลูกค้าจะต้องชาระเงิน
ค่าซื้อหลักทรัพย์หรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั ฯ ภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่ลูกค้าซื้อหรื อขายหลักทรัพย์
ของตน ดังนั้นบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงหากลูกค้าผิดนัดชาระราคาค่าซื้ อหลักทรัพย์ หรื อมิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย
ให้แก่บริ ษทั ฯภายในวันที่กาหนด หรื อไม่สามารถชาระเงินกูย้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ตลาด
หลัก ทรั พ ย์มี ความผัน ผวนสู ง นอกจากนี้ ส าหรั บ ธุ ร กิ จ สัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้า บริ ษ ัท ฯยัง มี ค วามเสี่ ย งจากการที่
หลักประกันของลูกค้าอาจไม่พอเพียงในการชาระหนี้ สินที่มีต่อสานักหักบัญชี และหักชาระผลขาดทุนจากการลงทุน
ของลูกค้า

3.6

ความเสี่ยงจากการให้ ก้ ยู มื เงินเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
การให้กยู้ มื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯได้รับผลตอบแทนจากการให้กยู้ ืมเงิน ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจาก
การที่ลูกค้าอาจผิดนัดชาระหนี้ได้ โดยเฉพาะในกรณี ที่หลักทรัพย์ที่ลูกค้านามาเป็ นหลักประกันมีมูลค่าต่ากว่ายอดหนี้ที่
มีอยู่ ซึ่ งโดยปกติจะไม่มีเหตุการณ์ น้ ี เกิ ดขึ้ น เนื่ องจากบริ ษทั ฯมี หลักเกณฑ์การดารงหลักประกัน ทาให้เมื่ อมูลค่า
หลักประกันของลูกค้าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ลูกค้าจาเป็ นต้องฝากหลักประกันเพิ่ม หรื อลดยอดหนี้ และบริ ษทั ฯมี
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ขั้นตอนการ Call Margin / Force Sell และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซ้ื อ หรื อนามาเป็ นหลักประกัน ที่ชดั เจน
รอบคอบ รัดกุม ทาให้บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงด้านนี้ได้อย่างดี
3.7

ความเสี่ยงทางด้ านพึง่ พิงบุคลากร
ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริ ษทั ฯต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ ความชานาญ และความเชี่ยวชาญในการดาเนินงาน บุคลากรจึงถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจ
โดยเฉพาะบุคลากรหลักด้านการลงทุนในบัญชีลงทุนบริ ษทั ด้านการตลาด และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในสภาวะที่ธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการแข่งขันสู ง และบุคลากรที่ มีประสบการณ์ และความชานาญในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีอยูอ่ ย่างจากัด ทาให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการโยกย้ายบุคลากร อาจ
ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯได้

3.8

ความเสี่ยงจากการขัดข้ องของระบบคอมพิวเตอร์
การดาเนินธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วน
ใหญ่ ดังนั้น ระบบคอมพิว เตอร์ เ ป็ นปั จ จัยที่ สาคัญ อี กปั จจัยหนึ่ งในการประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งการขัดข้อง หรื อความ
ผิดพลาดของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ

3.5

ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ กฎหมายและข้ อกาหนดทีเ่ ข้ มงวด
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นธุรกิจที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด โดยกฎหมายและข้อกาหนดจาก
ภาครัฐ และหน่วยงานที่กากับดูแลซึ่ งประกอบด้วย สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพนั ธ์ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯยังเป็ นบริ ษทั ในเครื อของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จึงต้องถูกควบคุมโดยข้อกาหนดของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่ อง การกากับแบบรวมกลุ่มสถาบันการเงิ นอี กด้วย ดังนั้นหากมี การกาหนดหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายการกากับดูแลของภาครัฐหรื อหน่วยงานที่กากับดูแล บริ ษทั ฯจึงอาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิ จ เป้ าหมายและแผนการดาเนิ นธุ รกิ จ ความสามารถในการประกอบธุ รกิ จและการแข่งขันของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ ฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บริ ษทั ฯอาจจะมีความรับผิดในการดาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และการไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนในการรับคาสัง่ ซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เป็ นต้น
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3.10

ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่ างต่ อเนื่อง
เหตุการณ์ช่วงภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น อุบตั ิภยั ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เหตุการณ์จลาจล อาจเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ฯไม่สามารถให้บริ การลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯสามารถให้บริ การได้อย่างต่อเนื่ องเมื่อ
เผชิญวิกฤตดังกล่าว บริ ษทั ฯจึงได้จดั ทาแผนความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business Contingency Plan) ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ ษทั มีการซักซ้อมทาความเข้าใจ กับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง อย่างสม่ าเสมอ และมีการทดสอบ
ระบบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ปฏิบตั ิตามแผนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ห้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมี ทรั พย์สินถาวรหลักที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จซึ่ งมี มูลค่าตามบัญชี สุทธิ รวมทั้งสิ้ น
45.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

เครื่ องตกแต่งสานักงาน
เครื่ องใช้สานักงาน
คอมพิวเตอร์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อ
ถอนทรัพย์สิน
งานระหว่างก่อสร้าง

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ราคาตามบัญหี
หลังหักค่ าเสื่อม
(พันบาท)
11,503
1,319
24,811

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
รวม

2,356
5,800
45,789

ภาระผูกพัน

-
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รายงานประจาปี 2559
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามที่ปรากฎในงบการเงินได้แก่ ค่าธรรมเนียม ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
และอื่นๆ ซึ่งมีราคาทุนหลังหักค่าตัดจาหน่ายสะสมจานวน 22.29 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีสินทรัพย์ประเภทใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้
ใบอนุญาต
1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
- การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- การค้าหลักทรัพย์
- การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
- การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3 ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืม
และให้ยมื หลักทรัพย์
5 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

รายละเอียดของใบอนุญาต
ใบอนุญาตเลขที่ 002/2542
ออกให้โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542

ใบอนุญาตเลขที่ 0016/2551
ออกให้โดยคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ณ
วันที่ 13 สิ งหาคม 2551
(ทั้งนี้ การอนุญาตมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2551)
ใบอนุญาตเลขที่ 002/2543
ออกให้โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543
ใบอนุญาตเลขที่ ด07-0051-18
ออกให้โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
ใบอนุญาตเลขที่ 1755703253
ออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2557
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รายงานประจาปี 2559
สัญญาเช่า
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่ช้ นั 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็ นที่ทาการสานักงานใหญ่ และทาสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้
เป็ นที่ต้ งั สานักงานสาขาจานวน 13 แห่ง ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้
พืน้ ทีส่ านักงาน

รายละเอียดของสัญญา

สานักงานใหญ่
898 อาคารเพลิ นจิ ต ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลิ นจิ ต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330

คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี จากัด
พื้นที่: 2,324 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560

สานักงานสาขาเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์
เลขที่ 622 ชั้น 10 อาคารเอ็มโพเรี่ ยมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

คู่สัญญา: กองทุนรวมเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์ (จัดการโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด)
พื้นที่: 418.76 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2560
(ให้คามัน่ ต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี )

สานักงานสาขาสุ พรรณบุรี
เลขที่ 249/171-2 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

คู่สญ
ั ญา: นายกิตติศกั ดิ์ โภควรรณวิทย์
พื้นที่: อาคารพาณิ ชย์ 2 คูหา
ระยะเวลา: 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562
(ให้คามัน่ ต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี )

สานักงานสาขาหลบุรี
เลขที่ 64/17 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คู่สญ
ั ญา: นายภักดี กาลวันตวานิช
พื้นที่: อาคารพาณิ ชย์ 1 คูหา
ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2562

สานักงานสาขานครปฐม
เลขที่ 67/1 ถนนราชดาเนิ น ตาบลพระปฐมเจดี ย ์ อาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คู่สญ
ั ญา: นางสาวปริ วศา ชโยณฐาพร
พื้นที่: อาคารพาณิ ชย์ 1 คูหา
ระยะเวลา: 1 มิถุนายน 2558– 31 พฤษภาคม 2561

สานักงานสาขาเซ็นทรัลบางนา
เลขที่ 589/151 อาคารสานักงานเซ็นทรัล ซิ ต้ ีทาวเวอร์ 1 ชั้น
27 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร

คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
พื้นที่: 167.09 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560
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รายงานประจาปี 2559
พืน้ ทีส่ านักงาน

รายละเอียดของสัญญา

สานักงานสาขา พระราม 2
อาคารพาณิ ชย์ เลขที่ 111/917-919 ชั้น 4 ถนนพระรามที่
2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร

คู่สญ
ั ญา: นายสวัสดิ์ ณัฏฐาชัย
พื้นที่: 216 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มกราคม 2561

สานักงานสาขานครราหสีมา
อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา จ ากั ด (มหาชน) (สาขา
นครราชสี มา) เลขที่ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา

คู่สญ
ั ญา: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื้นที่: 36.12 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

สานักงานสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
ที่ทาการธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) สาขาถนน
วิภาวดีรังสิ ต(ซันทาวเวอร์ ส) เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ชั้น ใต้ดิ น 4 ตรม.เพื่ อ วางคอยล์ร้ อ นแอร์ ใ นห้ อ งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์

คู่สญ
ั ญา: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื้นที่: 39.60 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561

สานักงานสาขาเหียงใหม่
เลขที่ 70 อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) สาขา
ประตู ช้า งเผื อ ก ถนนช้ า งเผื อ ก ต าบลศรี ภู มิ อ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คู่สญ
ั ญา: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื้นที่: 48 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560

สานักงานสาขาเหียงราย
เลขที่ 231-232 อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
สาขาเชี ยงราย ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมื องเชี ยงราย
จังหวัดเชียงราย

คู่สญ
ั ญา: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื้นที่: 28.96 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560

สานักงานสาขาหาดใหญ่
เลขที่ 90-92-94 อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
สาขาหาดใหญ่ ถนนนิ พทั ธ์อุทิศ 1 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คู่สญ
ั ญา: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื้นที่: 35 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560
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พืน้ ทีส่ านักงาน
สานักงานสาขาพิษณุโลก
เลขที่ 275/1 อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาพิษณุ โลก ถนนพิชยั สงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานขอนแก่ น
เลขที่ 114 อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) สาขา
ขอนแก่น ถนนศรี จนั ทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดของสัญญา
คู่สญ
ั ญา: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื้นที่: 36.95 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560
คู่สญ
ั ญา: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื้นที่: 35 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560

นโยบายการจัดหั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งสารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯมี นโยบายในการสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และการจัดชั้นสิ นทรั พย์ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่ อง การจัดทาบัญชี เกี่ ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ฯจัดชั้นลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1)

มูลหนี้ จดั ชั้นสู ญ คือ มูลหนี้ ของลูกหนี้ ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชาระหนี้ และบริ ษทั ฯได้
ดาเนินการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แล้ว

2)

มูลหนี้ จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ คือ มูลหนี้ เฉพาะส่ วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริ ษทั ฯมีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสูญทั้งจานวน

3)

มูลหนี้จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน คือ มูลหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้
ในการตัดจาหน่ ายหนี้ สูญ ต้องผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเพิ่มเติ มสาหรั บมูลหนี้ จัดชั้นปกติ เป็ นการสารองทั่วไปในอัตราร้ อยละ 1 ของมูลหนี้ จัดชั้นปกติ โดย
เทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่บงั คับใช้กบั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั แม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้าง
รับสุทธิเท่ากับ 1,304.94 ล้านบาท และมียอดคงเหลือของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสูญเท่ากับ 1.20 ล้านบาท

นโยบายระงับการรับรู้ รายได้
บริ ษทั ฯมีนโยบายระงับการรับรู ้รายได้ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรู ้รายได้สาหรับลูกหนี้ ที่ผิดนัด
ชาระหนี้ที่คา้ งชาระนานเกิน 3 เดือน
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นโยบายติดตามลูกค้ ากรณีผดิ นัดหาระค่ าซื้อหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีนโยบายติดตามกรณี ลูกค้าผิดนัดชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้
1.

เมื่อบริ ษทั ฯทราบว่าลูกค้าผิดนัดการชาระค่าซื้ อหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ในวันที่ T+3 ทางฝ่ าย
ปฏิบตั ิการหลักทรัพย์จะแจ้งให้ผแู ้ นะนาการลงทุนที่ดูแลลูกค้ารายดังกล่าวทราบเพื่อทาการบอกกล่าวแก่ลูกค้า เพื่อให้
ดาเนินการชาระเงิน ภายในหนึ่งวันหลังวันที่ ผิดนัดชาระค่าซื้อหลักทรัพย์

2.

เมื่อสิ้นวันที่ครบกาหนดการชาระเงิน T+3 ระบบคอมพิวเตอร์จะล็อคบัญชีโดยอัตโนมัติทนั ทีเพื่อพักการซื้อหลักทรัพย์
ของลูกค้ารายดังกล่าว

3.

เรี ยกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดและค่าปรับในการชาระเงินล่าช้าตามที่บริ ษทั ประกาศกาหนด

4.

ผูแ้ นะนาการลงทุนจะดาเนิ นการบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้ารายดังกล่าวในวันที่ T+4 ตั้งแต่เวลา 16:00 น.
เป็ นต้นไป (ยกเว้นได้รับความเห็นชอบผ่อนผันระยะเวลาการบังคับขายจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ) เพื่อนาเงิ นค่าขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวมาชาระหนี้ ค่าซื้ อหลักทรัพย์ ซึ่ งหากไม่เพียงพอ และมีหนี้ สินคงเหลือให้ดาเนิ นการเรี ยกชาระจาก
ลูกค้าตามขั้นตอนทางกฏหมายต่อไป หากมีเงินเหลือให้ชาระเงินคืนลูกค้า

5.

สายงานบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาทบทวนลดวงเงินหรื อปิ ดบัญชี เมื่อลูกค้ามีปัญหาในการชาระเงินล่าช้าไม่ทนั ตาม
กาหนดเวลาที่บริ ษทั เรี ยกเก็บ ผิดนัดซ้ าเป็ นครั้งที่ 2 ในรอบระยะเวลา 3 เดือนใดๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและอาจ
พิจารณาให้ปิดบัญชีหากผิดนัดชาระเงินเกินกว่า 5 ครั้งในรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯไม่ได้เป็ นคู่ความ หรื อคู่กรณี ในคดี ดังต่อไปนี้
คดีที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ (บริ ษทั ฯเป็ นจาเลยที่ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย) ต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯที่มีจานวนสู งกว่าร้อย
ละ 5.0 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
-ไม่มีคดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
-ไม่มีคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
-ไม่มี-
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6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้บริ การทั้งด้านนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรั พย์ บริ การทางด้านธุ รกรรมสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า ที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นหลัก

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุ งเทพมหานคร 10330

สานักงานสาขา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสานักงานสาขาจานวน 13 แห่ง โดย
เป็ นสาขาในกรุ งเทพ 4 แห่ ง ได้แก่ สาขาเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์ สาขา
เซ็นทรัลบางนา สาขาพระราม 2 และสาขาถนนวิภาวดีรังสิ ต (ซันทาว
เวอร์ ส) และสาขาในต่างจังหวัด 9 แห่ ง ได้แก่ สาขาสุ พรรณบุรี สาขา
ชลบุรี สาขานครปฐม สาขานครราชสี มา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่
สาขาเชียงราย สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก

6.2

เลขทะเบียนบริ ษทั

บมจ. 0107547000362

หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว

หุน้ สามัญ

จานวนหุน้

60,000,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ ละ 10 บาท

Website

www.krungsrisecurities.com

โทรศัพท์

02-659-7000

โทรสาร

02-658-5699

ข้ อมูลสาคัญอืน่
- ไม่มี –
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนหาระแล้ ว
(1)

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียน:

600,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญจานวน 60,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ว:

600,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญจานวน 60,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท

(2)

บริ ษทั ฯมีหุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ
-ไม่มี-

7.2

ผู้ถือหุ้น
(1)

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ถือหุน้ จานวน 59,223,448 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 98.71
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(ก)

กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก เป็ นดังนี้

รายหื่อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2. นาย ปอก้วน
กิตติศรี ไสว
3. นายสารวย
จิวฒั นาสุข
4. นายสมภาพ
เลิศรวีวงศ์
5. นายสนิท
สันติพนั ธ์พิทกั ษ์
6. นายหลักชัย
กิตติพล
7. นายลิวกึก
กิตติศรี ไสว
8. นายวิทยา
ขุนทองทรัพย์
9. นายสุบิน
แซ่เตียว
10.นายไตรรงค์
ขนอม
รวม
(ข)

จานวนหุ้น
59,223,448
140,812
76,510
76,194
67,915
63,144
51,883
21,048
19,805
15,700
59,756,459

ร้ อยละ
98.71
0.23
0.13
0.13
0.11
0.10
0.09
0.04
0.03
0.02
99.59

กลุ่ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ที่ โ ดยพฤติ ก ารณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดนโยบายการจัด การหรื อ การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ
ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โดยมีผบู ้ ริ หารของธนาคารเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ จานวน
4 ท่าน เป็ นกรรมการ (ไม่มีอานาจ ) จานวน 1 ท่าน และเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ จานวน 1
ท่าน

(2)

บริ ษทั มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
- ไม่มี -

(3)

ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเรื่ องที่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริ ษทั ร่ วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

7.3

การออกหลักทรัพย์ อนื่
(1)

บริ ษทั มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
- ไม่มี -
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(2)

บริ ษทั มีหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ เช่น หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน
- ไม่มี -

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯต้องได้รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องเป็ นไปตามข้อบังคับข้อที่ 56 ของบริ ษทั
ซึ่ง ระบุวา่
“ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้จ่ายเงิน
ปั นผล และบริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ เงิน
กาไรส่ วนที่ เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็ นเงิ นสารองต่างๆก็ได้ตามแต่จะเห็ นสมควร โดยต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
แผนผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
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8.1

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
โครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสิ นเชื่อ และคณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมี
รายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 8 คน ประกอบด้วย
หื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายซูดาร์โก
นายอุดมการ
นายคาซูฮิโระ
น.ส.กนกวรรณ
นางวรนุช
นางวรรณา
น.ส.พรรณพิมล
นายวันชัย

ฮาร์โซโน่
อุดมทรัพย์
ซูโดะ
ศุภนันตฤกษ์
เดชะไกศยะ
ธรรมศิริทรัพย์
บุนนาค
โตสมบุญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานกากับดูแลธุรกิจและกฎหมาย เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู ้มี อ านาจลงนามแทนบริ ษัท ฯประกอบด้ ว ย นายซู ด าร์ โ ก ฮาร์ โ ซโน่ นายอุ ด มการ อุ ด มทรั พ ย์
นายคาซูฮิโระ ซูโดะ น.ส.กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ กรรมการสองในสี่ คนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั
อานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัท
1.

บริ หารจัดการบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วย
กฎหมายด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตมีจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างแทนกรรมการ โดยจะกาหนด
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้

2.

กาหนดทิศทางและเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริ ษทั ฯ

27

รายงานประจาปี 2559
3.

กากับดู แล และควบคุมการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และแผนงานที่ ได้
มอบหมาย อย่างสม่าเสมอ

4.

พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ
ช่วยศึ กษารายละเอี ยดและกลัน่ กรองงานตามความจาเป็ นในการดาเนิ นธุ รกิ จ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งและ
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เห็นสมควรเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยให้มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการของบริ ษทั ฯตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

5.

รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้นสุดของรอบ
บัญชี ของบริ ษทั ฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริ ษทั ที่ เป็ นจริ ง และถูกต้อง ซึ่ งได้ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่ งได้มีการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯเพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

6.

พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ
ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้ อหรื อรับโอนกิ จการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั
การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบาเหน็จหรื อค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็ นต้น
เพื่อนาเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป

7.

ทบทวน และอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯอย่างน้อยปี ละครั้ง ได้แก่ ด้านเครดิต
ด้านตลาดและสภาพคล่อง รวมถึงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงในการกากับแบบรวมกลุ่ม และสอดคล้องตามเกณฑ์ประกาศของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.

มอบหมายอานาจ หน้าที่ ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และให้มนั่ ใจว่ามีการจัดทากลยุทธ์ ระเบียบปฏิบตั ิ
และกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง สอดคล้องตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ รวมถึง
ต้องมีการติดตามการปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิที่จดั ทาขึ้น

9.

มอบหมายให้คณะผูบ้ ริ หารจัดโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมต่อการนากรอบ
การบริ หารความเสี่ ยงมาปฏิบตั ิรวมถึงการควบคุมภายในที่ดี

10.

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรื อเมื่อ
สภาพการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการของบริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ต้องรายงานให้คณะกรรมการของธนาคารรับทราบในทันที

11.

กากับดูแลให้บริ ษทั ฯมีการจัดทานโยบายและระเบี ยบหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบโดยร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ
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สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิ จที่ ใสสะอาด ประกอบธุรกิ จตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และดาเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายอุดมการ อุดมทรัพย์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั ฯโดย
มอบหมายให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั ฯดังนี้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1.

ประสานงาน ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั

2.

กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
และด าเนิ นการตามกลยุทธ์ แ ละแผนทางธุ ร กิ จ ดัง กล่า วเมื่ อได้รับ อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการเพื่อ ให้เ กิ ด ผล
ประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริ ษทั ฯ

3.

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิ ชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
รวมทั้งธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริ ษทั ฯและพนักงาน

4.

ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

5.

ส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ฯ

6.

ประสานความรักความสามัคคีในบริ ษทั ฯ เพื่อให้การประสานงานภายในบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

7.

ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่น้ นั จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ ทาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถอนุ มตั ิรายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตที่
ชัดเจน
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การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยเดือนละครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็ น โดยในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ งจะปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ในส่ ว นการประชุ ม
คณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด มีวาระการประชุมที่ชดั เจน และวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา อีกทั้งมี
รายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน เสร็ จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดเก็บที่ดี
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีกรรมการจานวน 8 ท่าน ได้แก่ นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายคาซู ฮิโระ ซู โดะ น.ส.กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ นางวรนุช เดชะไกศยะ นาง
วรรณา ธรรมศิริทรัพย์ น.ส.พรรณพิมล บุนนาค และนายวันชัย โตสมบุญ โดยคณะกรรมการมีการประชุมจานวนรวม
13 ครั้ง ในปี 2559 และมีการประชุมจานวนรวม 14 ครั้ง ในปี 2558 โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่
ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายหื่อ

การเข้ าร่ วมประหุม/การประหุมทั้งหมด )ครั้ง(
ปี 2558

/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8

1. นายพรสนอง ตูจ้ ินดา/1
2/3
2. น.ส.พรรณพิมล บุนนาค
14/14
3. นางวรรณา
ธรรมศิริทรัพย์
13/14
/2
4. นายกฤษณ์
จันทโนทก
4/5
5. นายทาคาโนริ ซาซากิ/3
2/3
/4
6. นายโคอิชิ
โอกาวา
9/14
7. นายวันชัย
โตสมบุญ
12/14
8. นายอุดมการ อุดมทรัพย์
14/14
9. นางวรนุช
เดชะไกศยะ/5
10/10
/6
10. นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่
4/4
/7
11. น.ส.กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์
4/4
12. นายคาซูฮิโระ ซูโดะ/8
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ถึงเดือนมีนาคม 2558
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ถึงเดือนพฤษภาคม 2558
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ถึงเดือนมีนาคม 2558
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ถึงเดือนเมษายน 2559
บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ในเดือนเมษายน 2558
บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ในเดือนกันยายน2558
บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ในเดือนกันยายน 2558
บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ในเดือนเมษายน 2559

ปี 2555
12/13
13/13
3/3
11/13
13/13
13/13
13/13
10/13
5/9
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8.2

คณะกรรมการเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หารบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 7 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายอุดมการ
อุดมทรัพย์
นายสมชาย
ทรรศนียศิลป์
นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล
นายณภัทร
จันทรเสรี กลุ
น.ส.มุกมณี
ศอสุวรรณ
น.ส.พัชราภรณ์ ประดับศรี เพชร
น.ส. ภาวศุทธิ์
สุจริ ตวัฒนา

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
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8.3

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
8.3.1

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม และ
สามารถเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่อยูใ่ นภาคธุรกิจเดียวกันและสามารถดึงดูดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย ทั้งนี้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
รายหื่อ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ )เบีย้ ประหุม(
ปี 2558
ปี 2555
420,000
480,000
140,000
480,000
-

1. นายพรสนอง
ตูจ้ ินดา/1
2. น.ส.พรรณพิมล
บุนนาค
3. นางวรรณา
ธรรมศิริทรัพย์
4. นายกฤษณ์
จันทโนทก/2
5. นายทาคาโนริ
ซาซากิ/3
6. นายโคอิชิ
โอกาวา/4
7. นายวันชัย
โตสมบุญ
8. นายอุดมการ
อุดมทรัพย์
9. นางวรนุช
เดชะไกศยะ/5
10. นายซูดาร์โก
ฮาร์โซโน่/6
11. น.ส.กนกวรรณ
ศุภนันตฤกษ์ /7
12. นายคาซูฮิโระ
ซูโดะ/8
840,000
รวม
/1
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ถึงเดือนมีนาคม 2558
/2
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ถึงเดือนพฤษภาคม 2558
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8.3.2

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร
หน่วย : บาท
2558

2559

ค่ าตอบแทน
จานวนราย

ค่ าตอบแทน จานวนราย

ค่ าตอบแทน

เงินเดือนรวม

8

21,092,634

6

21,076,173

โบนัส

8

4,232,058

6

4,333,173

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

8

1,529,741

6

1,372,608

8

2,867,969

6

1,549,571

8

29,722,402

6

28,331,525

อื่ น ๆ เ ช่ น ค่ า ล่ ว ง เ ว ล า ค่ า
สวัสดิการ
รวม

(2)

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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9.

การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีการกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยกาหนดในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ มี
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ คานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม และสามารถ
แข่งขันได้ในธุรกิจ ซึ่งมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
9.1.1

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
บริ ษทั ฯ กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสาคัญดังนี้
(1)

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้เท่าเทียมและยุติธรรม

(2)

การบริ หารงาน และการจัดการ กาหนดให้ดาเนิ นการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยให้
คานึงถึงผลประโยชน์ต่อลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ สูงสุด รวมทั้งดาเนินการมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

(3)

การปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน กาหนดให้ดาเนินการด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง และทันต่อเหตุการณ์

(4)

การทาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ กาหนดให้พิจารณาถึงความเสี่ ยงอยูเ่ สมอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงให้เหมาะสม

(5)

บริ ษทั ฯได้กาหนดจริ ยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบตั ิไว้
ในคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

9.1.2

ผูถ้ ือหุน้ : สิ ทธิและความเท่าเทียมกัน และการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเสมอมาและปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด
โดยบริ ษทั ฯได้มีการนัดและส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นในเวลาล่วงหน้า มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการลงคะแนนเสี ยงตามลาดับวาระที่กาหนด โดยในการประชุมแต่ละครั้ง
จะมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมด้วย อีกทั้งยังมีการจัดทารายงานการประชุมที่ มีสาระสมบูรณ์และเสร็ จใน
เวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการประชุมที่ดีโดยสามารถใช้อา้ งอิงและตรวจสอบได้

9.1.3

สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้
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(1)

พนักงาน: บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม รวมไปถึง
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

(2)

ลูกค้ า: บริ ษทั ฯเน้นการให้บริ การลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกราย
ด้วยความเท่าเทียมกัน โดยมีการเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า คานึ งถึงความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของข้อมูล โดยคานึ งถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็ นปั จจัยสาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ไม่มีนโยบายที่จะนาความลับของลูกค้าไปเปิ ดเผย

(3)

คู่ค้าและเจ้ าหนี:้ บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม ภายใต้เงื่อนไข
ทางการค้า และ/หรื อสัญญาที่ทาร่ วมกัน

(4)

คู่แข่ ง : บริ ษทั ฯแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรั พย์อื่นภายใต้กรอบกติ กาการแข่งขันที่ ดี โดยไม่มี
นโยบายที่จะทาการอันใดที่ไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่ง
โดยบริ ษทั ฯมีการกากับและดูแลให้มีระบบการบริ หารจัดการเพื่อปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุก
กลุ่มด้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด อีกทั้ง ต้องไม่ทาผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานที่กากับดูแล

9.1.4

ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์ และการรวมหรื อแยกตาแหน่ง
บริ ษ ัท ฯมี ค ณะกรรมการรวม 5

คณะ แบ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสิ นเชื่อ และคณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการ
ทุจริ ต โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดเป้ าหมายโดยรวมของบริ ษทั กาหนดบทบาท
และมอบหมายอานาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริ หาร นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั จะมีส่วนในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีบทบาทดังนี้
(1)

กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั

(2)

กากับดูแล และติดตามการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และ
แผนงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ

(3)

กาหนดและดูแลนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯอย่างสม่าเสมอ

(4)

ดูแลให้มีมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่าเสมอ
สาหรับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่จะเป็ นผูก้ าหนดนโยบายแนวทาง และกลยุทธ์ในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยมี ค ณะกรรมการ
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ตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ให้บริ ษทั ฯมีระบบการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และ มาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีการติดตามการ
ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้กาหนดให้มีการแบ่งแยกบุคคลผูด้ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ให้เป็ นบุคคลเดี ยวกัน เพื่อให้มีการคานอานาจซึ่ งกันและกันและเป็ นการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย การกากับดูแล และการบริ หารงานประจาที่ชดั เจน โดยให้ประธาน
กรรมการเป็ นผูน้ าฝ่ ายนโยบาย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูน้ าฝ่ ายบริ หาร
9.1.5

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สาหรับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องการ
จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยถือ
เสมือนว่าเป็ นการทารายการกับบุคคลภายนอก เพื่อให้บริ ษทั ฯได้รับประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งมีการติดตาม
และตรวจสอบว่ารายการที่เกิ ดขึ้นจริ งมีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุมตั ิ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

9.1.6

จริ ยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯได้ออกแนวปฏิบตั ิในการดาเนิ นธุรกิจ (Business Code of Conduct) และคู่มือการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน (Compliance Manual) ซึ่ งมุ่งเน้นถึงจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามหน้าที่ และภารกิจที่ พนักงานทุกระดับได้รับมอบหมายด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม

9.1.7

การถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริ ษทั โดยประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารใน
สัด ส่ ว นที่ มากกว่ากรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษ ัท
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน เป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั 8 คน โดยในจานวนนี้ มี
กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 คน
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9.1.8

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯมีการกาหนดขอบเขตหน้าที่ และอานาจในการดาเนิ นการของผูบ้ ริ หารและพนักงานไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั ฯมีฝ่ายกากับดูแลธุ รกิ จและฝ่ ายตรวจสอบที่ ข้ ึนตรงและดาเนิ นงาน
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
ให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงานอานาจดาเนินการและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแล รวมทั้งทาหน้าที่
ประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็ นการป้ องกันการ
ใช้อานาจในทางที่ผิดกฎหมายและการทุจริ ตต่อบริ ษทั
ในส่วนของการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั ฯจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงทั้งในด้านธุรกิจและการเงิน
อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ โดยจัดให้มีสายงานบริ หารความเสี่ ยงที่ทาหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมเครดิต
ลูกค้าเพื่อกาหนดวงเงินสูงสุดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละราย รวมถึงควบคุมเครดิตรวมของ
ลูกค้าทั้งบริ ษทั ฯให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด กากับและควบคุมความเสี่ ยงในการเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติมจาก
ลูกค้า ควบคุ มดู แ ลและอนุ มตั ิ การถอนหลักประกันออกจากบัญ ชี ลูกค้าให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ กาหนด ควบคุมดูแลและพิจารณาให้ความเห็ นชอบในการแก้ไขรายการผิดพลาดระหว่างบัญชี
ลูกค้า และแก้ไขรายการผิดพลาดเข้าบัญชี บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจากลูกค้า บริ ษทั ฯจะพิจารณาถึงฐานะการเงิ น ความมีตวั ตนของลูกค้า
รวมถึงการตรวจสอบประวัติลูกค้าที่อาจมีประวัติในการชาระหนี้ ไม่ดีพอในระบบ Black List เพื่อใช้ใน
การประกอบการพิจ ารณากาหนดวงเงิ นที่ เหมาะสมให้กับ ลูกค้า อี กทั้งบริ ษทั ฯยังจัดให้มีระบบ Early
Warning เป็ นระบบเตือนภัยที่บริ ษทั ฯใช้ในการกากับดูแลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริ ษทั
โดยให้ส่งสัญญาณเตือนเมื่อการดารงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯเริ่ มอยูใ่ นระดับต่ าใกล้กบั
เกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้กาหนดไว้
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของฝ่ ายกากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั ฯ (Compliance) อยูใ่ น เอกสารแนบ 2

9.1.9

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ โดยงบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ
รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน

9.1.10

บริ ษทั ฯยังคงยึดถือนโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปและผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯให้
เป็ นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
บริ ษทั ฯโดยตรงได้ที่เลขานุการบริ ษทั ฯหมายเลข 02-659-7000 ต่อ 5700
9.2

คณะกรรมการหุดย่ อย
นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีคณะกรรมการชุ ดย่อยอี ก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสิ นเชื่อและคณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมี
การกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่กล่าวมาข้างต้น ไว้อย่างชัดเจน
9.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
หื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นางวรรณา
ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวันชัย
โตสมบุญ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่มงานกากับดูแลธุรกิจและกฎหมายเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
ด้ านการตรวจสอบ
1.

ประสานความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ าย
บริ หารจัดการ และผูต้ รวจสอบภายในให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

2.

สอบทานและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับสภาพ
ของบริ ษทั ฯ

3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯมี การรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชี สอบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดๆ ที่ เห็ นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯก็ได้
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4.

สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย เลิ กจ้างหัวหน้า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5.

สอบถามถึ งระดับความเสี่ ยงทางธุ รกิ จที่ สาคัญ ตลอดจนมาตรการในการควบคุมและบรรเทา
ความเสี่ ยงจากฝ่ ายบริ หารจัดการ ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี

6.

พิจารณาและกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและ
เสนอแนะและให้ คาแนะนาแผนการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล

7.

สอบทานกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่ องต่าง ๆ ที่จะตรวจสอบ เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของงานตรวจสอบและภาระค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ

8.

สอบทานการปฏิ บัติ ง านของบริ ษ ัท ฯให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จหลักทรั พย์และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
ฐานะเป็ นบริ ษ ัท ในกลุ่ ม สถาบัน การเงิ น ตามเกณฑ์ ก ารก ากับ แบบรวมกลุ่ ม (Consolidated
Supervision)

9.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯและพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีโดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอ
ของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั รวมถึงประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯโดยได้รับคาเสนอแนะจาก
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ในฐานะบริ ษทั แม่รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

10.

พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ

11.

สอบทานความร่ วมมือหรื อข้อขัดแย้งที่มีนยั สาคัญกับฝ่ ายบริ หารจัดการ ในระหว่างปฏิ บตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน

12.

สอบทานและพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายบริ หารจัดการและผูต้ รวจสอบภายใน เกี่ ยวกับข้อบกพร่ อง
สาคัญที่ตรวจสอบพบและติดตามการตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาจากฝ่ ายบริ หารจัดการ
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13.

มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนพนักงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอานาจที่
ได้รับมอบหมาย

14.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น

15.

จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานและ/หรื อรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั

16.

จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงาน ดัง กล่ า วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดัง กล่ า วควร
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
-

ความเห็นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั ฯถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ

-

รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

17.

รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีเพื่อให้ดาเนิ นการแก้ไข หากตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัย
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯดังนี้
-

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-

การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน

-

การฝ่ าฝื น ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของบริ ษทั หรื อกฎระเบียบราชการ

ด้ านการกากับดูแลกิจการ
1.

ให้ ค าแนะน าในหลัก การและข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ ส าคัญ ของกระบวนการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ มี
ประสิ ทธิผลที่เหมาะสมแก่ บริ ษทั ฯ

2.

ให้คาแนะนาในการพัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการที่เป็ นเลิศ (Best Practices)

3.

ให้คาแนะนาในการจัดทาจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ ( Code of Business Conduct) และ
จรรยาบรรณของพนักงานบริ ษทั ฯ (Code of Conduct) และจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรื อสื่ อต่อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และเพื่อให้เป็ นที่ทราบโดยทัว่ กัน
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4.

ให้คาแนะนาในการพัฒนาและจัดทาแผนการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ประกาศกาหนด

5.

เสนอแนะข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ

6.

ให้คาแนะนาในการจัด ทารายงานเพื่อ น าเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัทโดยมี ขอ้ มูล ตามแบบที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น

7.

ให้คาแนะนาในการติดตามผลการบังคับใช้นโยบายและระเบี ยบปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการกากับดูแล
กิจการของบริ ษทั ธนาคารและกฎหมายที่ใช้กบั บริ ษทั ฯ

8.

ติดตามการพัฒนาระบบพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในส่วนการกากับดูแล การป้ องกัน การ
ตรวจสอบและการแก้ไข

9.

จัดให้มีการดาเนิ นตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของการปฏิ บตั ิ
ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์ รับชัน่ รวมถึงการรายงานผลการสอบทาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ เพื่อลดความ
เสี่ ยงต่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

10.
9.2.2

ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรื อคณะทางานตามความจาเป็ น/

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 7 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอุดมการ
อุดมทรัพย์
2. นายสมชาย
ทรรศนียศิลป์
3. นางวราลักษณ์
พฤฒิวรมงคล
4. นายณภัทร
จันทรเสรี กลุ
5. น.ส.มุกมณี
ศอสุวรรณ
6. น.ส.พัชราภรณ์
ประดับศรี เพชร
7. น.ส. ภาวศุทธิ์
สุจริ ตวัฒนา

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้ghgg0hksohkmuj[risky
าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หาร

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
1.

ควบคุ มการดาเนิ นงานต่างๆให้เป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั และธนาคาร กรุ งศรี อ ยุธยา จากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ โดยถูกต้องตามข้อกาหนดกฎหมาย และกฎระเบี ยบที่ บริ ษทั และ
ธนาคารกาหนด
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2.

ควบคุมดูแลการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้บรรลุตามเป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
ที่กาหนดไว้

3.

นาเสนอข้อมูลที่ ครบถ้วนต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการกาหนดนโยบาย
และแผนงาน

4.

กลัน่ กรองแผนกลยุท ธ์ แผนธุ รกิ จประจ าปี งบประมาณค่า ใช้จ่า ยประเภททุ น เป้ าหมายการ
ปฎิบตั ิงานแผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงการควบคุมรายได้/รายจ่าย และนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั และธนาคาร

5.

เสนอเรื่ องต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นการตามปกติของบริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณา

6.

จัดทารายงานต่างๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

7.

ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จดั ทาขึ้น และนาเสนอแผนธุรกิจที่ได้
ทบทวนแล้วดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

8.

พิจารณา อนุมตั ิ และติดตามการดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี้
8.1

การลงทุนของบริ ษทั

8.2

การรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

8.3

การกูย้ ืมเงิ น หรื อการใช้วงเงิ นสิ นเชื่อ (Credit Facilities) ประเภทต่างๆจากสถาบัน
การเงิ นอื่น เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่
บริ หารมี อ านาจในการพิจารณาวงเงิ นเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัทพิจารณา
อนุมตั ิ

8.4

การขาย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน

8.5

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

8.6

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการหยุดให้บริ การผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ ง หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาตามที่ได้รับอนุมตั ิไว้แล้ว
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8.7

นโยบายบริ หารความเสี่ ยงและรายงานความเสี่ ยงในด้านต่างๆเมื่ อคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ บ ริ หารพิจารณานโยบายแล้วให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจ ารณา
อนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นนโยบายและรายงานการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ซึ่ งเป็ น
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารสิ นเชื่อ

8.8
9.

เรื่ องอื่นๆ

ติดตามเร่ งรัดการปฎิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

10.

ทบทวน ตรวจสอบ ให้ขอ้ เสนอแนะและสั่งการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขระบบการบริ หารงาน
กระบวนการทางานของฝ่ ายงานต่างๆให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ

11.

มีอานาจเรี ยกเอกสารเรื่ องต่างๆและบุคคลที่ เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ งประกอบการพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารบรรลุวตั ถุประสงค์

12.

พิจารณาดาเนินการเรื่ องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

13.

รายงานผลการดาเนินงาน รวมถึงกิจการต่างๆที่มีนยั สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั

14.

ดาเนินการในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรื อกิจการโดยทัว่ ไปของบริ ษทั

15.

ดาเนิ นการจัดให้มีนโยบายและระเบี ยบหรื อแนวทางการปฎิ บัติงานที่ เกี่ ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หารจะต้องปฎิบตั ิตามข้อกาหนด
และระเบียบวาระต่างๆที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆที่
ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใดกั บ บริ ษัท ฯ และจะต้อ งเปิ ดเผยรายการดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
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9.2.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริ หารสิ นเชื่อ (Credit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 6 คน ประกอบด้วย

หื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายอุดมการ
อุดมทรัพย์
ประธานกรรมการบริ หารสิ นเชื่อ
นางสาวภาวศุทธิ์
สุจริ ตวัฒนา
รองประธานกรรมการบริ หารสิ นเชื่อ
นางสาวมุกมณี
ศอสุวรรณ
กรรมการบริ หารสิ นเชื่อ
นางสาวเกศสิ ริ
วรรณสถิตย์
กรรมการบริ หารสิ นเชื่อ
นายเกียรติศกั ดิ์
ลิมปเจริ ญกุล
กรรมการบริ หารสิ นเชื่อ
นางสาวสุภาพร
เลิศพนมวรรณ
กรรมการบริ หารสิ นเชื่อ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารสิ นเชื่อ
1.

พิจารณาให้ความเห็ นชอบในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ดา้ นเครดิ ตต่างๆ รวมถึงการตั้ง
สารองและนโยบายการตัดหนี้สูญ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจาณาอนุมตั ิ

2.

พิจารณาบริ หารวงเงินที่ เกี่ ยวข้องกับการเป็ นนายหน้า/ตัวแทนซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า เพื่อบริ หารความเสี่ ยงของธุรกิจให้อยูใ่ นระดับที่ เหมาะสมกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระเบียบราชการ และ/หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ในปั จจุบนั และ/หรื อที่จะกาหนดขึ้นใหม่ในอนาคต

3.

พิจารณาอนุมตั ิวงเงินซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าทุกประเภทบัญชีให้แก่ลูกค้า
และอนุมตั ิการขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้กบั บริ ษทั (Short Sell)

4.

กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และรายชื่อหลักทรัพย์ ที่ให้ลูกค้าสามารถใช้วงเงินสิ นเชื่อเพื่อซื้ อ
หลัก ทรั พ ย์ พร้ อ มทั้ง อัต รามาร์ จิ้ น เริ่ ม ต้น (Initial Margin) อัต รามาร์ จิ้ น ที่ ต ้อ งด ารงไว้
(Maintenance Margin) และอัตรามาร์จิ้นขั้นต่าเพื่อการบังคับขายหลักทรัพย์ (Minimum Margin)

5.

กาหนดอัตรามาร์ จิ้นเริ่ มต้น (Initial Margin) อัตรามาร์ จิ้นที่ตอ้ งดารงไว้ (Maintenance Margin)
และอัตรามาร์ จิ้นขั้นต่ าเพื่อการบังคับปิ ดสถานะ (Force Close Margin) สาหรับบัญชีซ้ื อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.

กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าเพื่อบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์และบัญชี ซ้ื อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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9.2.4

คณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต (Fraud Committee) ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

หื่อ-นามสกุล
นายอุดมการ
อุดมทรัพย์
นางสาวภาวศุทธิ์
สุจริ ตวัฒนา
นายสมชาย
ทรรศนียศิลป์
นางสาวอิศรา
กันติรัตนาวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรี เพชร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต ได้แต่งตั้ง นางสาวภคกมล ไวทยะโชติ เป็ นที่
ปรึ กษากฎหมายของคณะกรรมการฯ
อานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
1

กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ บริ หารและทบทวนความเพี ยงพอ
ของนโยบาย หลักเกณฑ์ ระบบการบริ หารจัดการปั ญหาทุจริ ต ความมีประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบและการปฎิ บตั ิ ตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ตโดยรวมของบริ ษัท ฯให้ เ ป็ นไปด้ว ยความรอบคอบ รั ด กุ ม และมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น

2

ทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ฯมีมาตรการป้ องกันการทุจริ ตตาม
แนวทางการบริ หารจัดการปัญหาการทุจริ ต โดยมีการควบคุมและแสดงผลการปฏิ บตั ิงาน

3

ทบทวนกลยุทธ์และมาตรการป้ องกันการทุจริ ต เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับการตรวจสอบและ
ป้ องกันการทุจริ ต และแนวปฎิ บตั ิที่เป็ นเลิศ รวมทั้งการประเมินผลวิธีการใหม่ๆ ที่ ใช้ใน
การป้ องกันการทุ จริ ต เพื่ อด าเนิ นมาตรการในเชิ งรุ กเพื่ อพิ สูจน์ท ราบและป้ องกันความ
เสี ยหายจากการทุจริ ต

4

บริ หารและควบคุมติดตามการปรับปรุ งแก้ไขมาตรการป้ องกันความเสี ยหายจากปั ญหาการ
ทุจริ ต การติดตามทรัพย์สินที่ถูกทุจริ ตและ การพิสูจน์ทราบข้อบกพร่ องในการดาเนิ นการ
ให้ทนั สถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

5

บริ หารและควบคุมดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้มีความเหมาะสม
และมีแผนการดาเนินการที่ครอบคลุมปัญหาการทุจริ ตทุกประเภทของบริ ษทั

6

จัด ทา ข้อ แนะนาในการด าเนิ นธุ ร กิ จให้กับ ธุ ร กิ จและคณะกรรมการเจ้า หน้า ที่ บริ หาร
เพื่อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และหลักการบริ หารจัดการปัญหาทุจริ ต
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5.3

7

มีอานาจเรี ยกเอกสารต่างๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ งประกอบการพิจารณาเพื่อให้
การดาเนินงานของคณะกรรมการฯ บรรลุวตั ถุประสงค์

8

รายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริ หารอย่างสม่าเสมอในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
แม้วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แต่บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะสรรหา
และ คัดเลื อกบุ คคลที่ สามารถเอื้ อประโยชน์ต่อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปั จจัยหลายประการ
ประกอบ เช่น ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ เป็ นต้น โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้
1.

คณะกรรมการของบริ ษทั ฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและกรรมการของบริ ษทั ฯต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด

2.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง

(2)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่ บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่พึงจะมีให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

3.

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯนั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ น ผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้

4.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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9.4

5.

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลื อน้อยกว่า 2 เดื อน โดยบุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน อนึ่งมติของคณะกรรมการตามความใน
วรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

6.

ในกรณี การสรรหาและว่าจ้างผูบ้ ริ หารระดับ สู งในลาดับที่ ถ ัดจากกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ลงมา 2 ลาดับ
จะต้อ งน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบด้วย

การป้ องกันการให้ ข้อมูลภายในในลักษณะทีอ่ าจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยหน์ (Conflict of Interest)
บริ ษทั ฯได้กาหนดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์และการมีส่วนได้เสี ยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ทั้งที่บริ ษทั ฯ/หน่ วยงาน หรื อบุคลากรของบริ ษทั ฯที่ ได้ล่วงรู ้มาจากการประกอบธุรกิจหรื อการดาเนิ นงาน เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ดีในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที่เกี่ยวกับข้อมูลของ
บริ ษทั ฯและกลุ่มธุรกิจในเครื อที่ยงั มิได้เป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน รวมทั้งข้อมูลของลูกค้าและคู่สัญญาของบริ ษทั ฯที่
ยังมิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน โดยระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯมีดงั ต่อไปนี้
1.

กาหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น สายงานลูกค้า
บุคคล และสายงานลูกค้าสถาบัน กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวาณิ ชธนกิจ สายงานค้าหลักทรัพย์ ฝ่ าย
บริ หารกองทุนส่วนบุคคล เป็ นต้น

2.

กาหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา การบริ หารจัดการ และการรายงานการดาเนิ นงานของหน่วยงาน
ตามข้อ 1 ให้รายงานโดยตรงผ่านผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบเท่านั้น

3.

ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลที่ เป็ นความลับและจะต้องใช้ขอ้ มูลนั้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมี
ลักษณะหรื อที่มาอย่างไร โดยห้ามมิให้พนักงานใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบหรื อเอื้อ
ประโยชน์ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ พนักงานจะต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่เป็ น
ความลับแม้วา่ พนักงานรายดังกล่าวจะพ้นสภาพการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯแล้วก็ตาม

4.

กาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลให้ผมู ้ ีสิทธิ ทราบหรื อเข้าถึงข้อมูลมีจานวนน้อยที่ สุด (Need to know
basis) โดยไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลลักษณะดังกล่าวให้บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
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5.

กาหนดให้การยืมบุคลากรระหว่างหน่วยงาน (Over the wall) ตามข้อ 1 จะทาได้ก็ต่อเมื่อมีความจาเป็ นและเป็ น
ประโยชน์เ ท่ านั้น โดยกาหนดให้มีการแจ้งให้ฝ่ายกากับดู แลธุ รกิ จ ทราบ โดยระบุ ชื่อธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง
ลักษณะธุรกรรม ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในธุรกรรมนั้น โดยบุคลากรที่มีส่วน
ร่ วมในธุ รกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องไม่นาข้อมูลไปเปิ ดเผย และต้องไม่ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ลูกค้าที่ตนได้มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้อง

6.

กาหนดให้มีการกากับดู แลและดาเนิ นการในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการกาหนดรายชื่ อหลักทรั พย์ในบัญชี Watch
List/Restricted List เป็ นต้น โดยให้กากับดูแลกระบวนการจัดทารายชื่อหลักทรัพย์ดงั กล่าวและการกากับดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.

กาหนดให้มีระบบควบคุมข้อมูลที่มีลกั ษณะอ่อนไหวหรื อลับเฉพาะ (Sensitive Information) อย่างเข้มงวดเป็ น
พิเศษ โดยพนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีลกั ษณะดังกล่าวและข้อมูลที่ได้มาต้องใช้เพื่อการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของธุรกรรมตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
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10.

ความรับผิดหอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษทั หลัก ทรั พย์ กรุ งศรี จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญ นอกเหนื อ จากดาเนิ นธุ รกิ จ ยังได้ค านึ งถึ งความสาคัญของการ
สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2559 สร้างสรรค์กิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ
อาทิ ด้านการศึกษาและเยาวชน, ด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
ด้ านการศึกษาและเยาวหน
โครงการ Krungsri Securities Student Internship Program เป็ นโครงการให้ความรู ้ดา้ นตลาดทุนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ ดาเนิ นการจัดอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2548 มี
นักศึกษาที่ผา่ นโครงการฯ เป็ นจานวนกว่า 250 คน ได้รับสนับสนุนจากทาง บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นโครงการฯ ที่เปิ ดประสบการณ์นอกห้องเรี ยนและเสริ มสร้างความรู ้ให้เยาวชนที่อาจมีความสนใจหาโอกาสก้าว
เข้ามาสู่วงการตลาดทุนต่อไป

ด้ านกิจกรรมสาธารณประโยหน์
โครงการ “หลักทรั พย์ กรุ งศรี ร่ วมแรง แบ่ งปั น ริ บบิ้นไว้ อาลัย” เป็ นการร่ วมแรงร่ ว มใจกันโดยมี ผูบ้ ริ หารและพนักงานทั้ง
สานักงานใหญ่ สาขาในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด ในการทาความดี โดยร่ วมกันจัดทาริ บบิ้นไว้อาลัยเพื่อแบ่งปั นให้กบั ประชาชน
ทัว่ ไปได้ร่วมไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ด้ านกิจกรรมเพือ่ ห่ วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
โครงการ “หลักทรัพย์ กรุงศรี...ร่ วมร้ อยใจเย็บ 100 เต้ า..เรามอบให้ เธอ” เป็ นการร่ วมมือกันเย็บเต้านมเทียม เพื่อผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม
จานวน 100 เต้า โดยได้นาไปบริ จาคให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุ งเทพฯ

ด้ านสิ่งแวดล้อมและสังคม
โครงการ “หลักทรัพย์ กรุงศรีฯ รวมพลคนปิ ดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราหดาริ ” ผูบ้ ริ หารและพนักงานร่ วมแรงร่ วมใจกัน
ทาความสะอาดบริ เวณพื้นที่ รอบพระตาหนักสามจัว่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิ นซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
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ด้ านสิ่งแวดล้อมและสังคม
โครงการ “หลักทรัพย์ กรุงศรีฯ อาสาฟื้ นฟูผนื ป่ า คืนความหุ่ มหื่นให้ ระบบนิเวศ” ผูบ้ ริ หารและพนักงานร่ วมใจลงแรงร่ วมกันทา
และซ่อมแซมฝายชะลอน้ า เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าในกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ด้ านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
โครงการ “หลักทรั พย์ กรุ งศรี ฯ จิตอาสา พาเข้ าวัด ปี 2” กิ จกรรมทางศาสนา เพื่อสื บทอดความดี งามร่ วมกันทาความสะอาด
บริ เวณวัด และร่ วมกันปฏิบตั ิธรรม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุ งเทพฯ

จากกิจกรรมที่ผา่ นมาทั้งหมดตลอดปี 2559 นับเป็ นการสร้างคุณประโยชน์ให้กบั สังคม สิ่ งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งเป็ นการ
ส่งเสริ มความสามัคคี ความร่ วมแรงร่ วมใจของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อความมีสมั พันธภาพที่ดีในการทางานร่ วมกันเพื่อองค์กร
อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกทางหนึ่ง
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน เข้าร่ วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
กับ การซัก ถามข้อ มู ล จากฝ่ ายบริ ห ารแล้ว สรุ ป ได้ว่า จากการประเมิ นระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ในด้า นต่ างๆ 5
องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็ นว่าบริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่ งรวมถึงการมีระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
(รายละเอียดอยูใ่ น เอกสารแนบ3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ) สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้อ
อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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12.

รายการระหว่ างกัน
ในช่วงปี 2558 และ 2559 บริ ษทั ฯมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บมจ. ธนาคาร กรุ งศรี
อยุธยา (“ธนาคาร”)

ลักษณะความสัมพันธ์
 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 98.71 ของ
ทุนชาระแล้วของบริ ษทั
 นายซูดาร์โก (แดน) ฮาร์
โซโน่เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน
2558 และเป็ นผูบ้ ริ หารของ
ธนาคาร
 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
เป็ นกรรมการของบริ ษทั และ
เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคาร
 นายโคอิชิ โอกาวา เป็ น
กรรมการของบริ ษทั และเป็ น
ผูบ้ ริ หารของธนาคารจนถึง
วันที่ 18 เมษายน 2559
 นางวรนุช เดชะไกศยะเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 3 เมษายน2558 และ
เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคาร
 นางสาวกนกวรรณ
ศุภนันตฤกษ์ เป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 28
กันยายน 2558 และเป็ น
ผูบ้ ริ หารของธนาคาร
 นายพรสนอง ตูจ้ ินดาเป็ น
กรรมการของบริ ษทั จนถึง

ลักษณะรายการ

ปริมาณรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริ การรับ
บริ ษทั ฯให้บริ การบริ หารกองทุนส่วน
บุคคลให้แก่ธนาคารโดยคิดค่าบริ การ
ตามมูลค่าสุทธิของเงินกองทุน ซึ่ง
เป็ นพื้นฐานเดียวกันกับการให้บริ การ
บริ หารกองทุนส่วนบุคคลสาหรับ
บุคคลทัว่ ไป
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ฯมียอดเงินฝากกับธนาคารซึ่ง
ดอกเบี้ยที่ได้รับเป็ นไปตามอัตราปกติ
ของลูกค้าทัว่ ไปของธนาคาร
ค่าบริ การรับจากการให้บริ การ
Professional Service
เป็ นค่าบริ การรับตามสัญญา
Professional Service Agreement
โดยบริ ษทั ฯจัดส่งพนักงานไปเพือ่
ช่วยงานด้านธุรกิจวานิชธนกิจและ
ด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
โดยบริ ษทั ฯได้รับค่าบริ การในอัตรา
ต้นทุนบวกมาร์จิ้นและราคาตลาด
ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื เงิน
บริ ษทั ฯกูย้ มื เงินระยะสั้นซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยอยูใ่ นอัตราตลาด
ค่าธรรมเนียมจ่าย
เป็ นค่าธรรมเนียมธนาคารในการตัด

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2559

ปี 2558

9,961

4,403

15,498

16,797

3,812

3,505

-

4

3,044

3,017
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ลักษณะความสัมพันธ์
วันที่ 3 เมษายน 2558 และ
เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคาร
 นายกฤษณ์ จันทโนทก เป็ น
กรรมการของบริ ษทั และเป็ น
ผูบ้ ริ หารของธนาคาร จนถึง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
 นายคาซูฮิโระ ซูโดะ เป็ น
กรรมการของบริ ษทั และเป็ น
ผูบ้ ริ หารของธนาคาร ตั้งแต่
วันที่ 18 เมษายน 2559

ลักษณะรายการ
บัญชีอตั โนมัติ, ค่าธรรมเนียมวงเงิน
INTRADAY และ EFFECT CHECK
และค่าธรรมเนียมอื่นๆในการทา
ธุรกรรมผ่านธนาคาร โดยบริ ษทั ฯ
ชาระค่าธรรมเนียมจ่ายดังกล่าวใน
อัตราปกติที่ธนาคารคิดจากลูกค้า
ทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมบริ การ Professional
Service
เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายตามสัญญา
Professional Service Agreement
โดยธนาคารจัดส่งพนักงานมาเป็ น
ผูบ้ ริ หารด้านบริ หารงานจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯและ
ช่วยเหลืองานด้านทรัพยากรบุคคล
ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯชาระ
ค่าธรรมเนียมบริ การในราคาตลาด
ค่าบริ การจ่ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป็ นค่าบริ การจ่ายโดยธนาคารได้
ให้บริ การด้าน IT Service (WebSeal)
ซึ่งมีการพัฒนาระบบ KSS Online
(Single Sign-on) และติดตั้งระบบที่
ธนาคารโดยบริ ษทั ฯชาระ
ค่าธรรมเนียมบริ การในอัตราต้นทุน
บวกมาร์จิ้น

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2559

ปี 2558

11,016

9,173

2,558

2,373
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ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ค่าธรรมเนียมแนะนาบัญชี
เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายสาหรับการ
แนะนาลูกค้าของธนาคารมาเปิ ดบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั ฯ
โดยบริ ษทั ฯชาระค่าธรรมเนียมจ่าย
ดังกล่าวในอัตราที่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าช่วงพื้นที่ของ
ธนาคารสาขาวิภาวดีรังสิ ตและสาขา
ในต่างจังหวัดจานวน 6 สาขาเพื่อใช้
เป็ นที่ต้ งั สานักงานสาขา
ปริ มาณคงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินมัดจา
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2559

ปี 2558

1,206

978

1,918

1,906

ณ 31 ธ.ค.59
213,223
429
6,359
137
3,250

ณ 31 ธ.ค.58
160,886
429
1,678
106
5,571
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ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น
 เกี่ยวข้องกันโดยการมีผถู ้ ือ
ประกอบด้วย
หุน้ และ/หรื อกรรมการ
1. บลจ. กรุ งศรี
ร่ วมกันและมีรายการ
2. บจ. กรุ งเทพโทรทัศน์
ระหว่างกัน
และวิทยุ
3. บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซ
ซิเอสท์
4. บจ. ซีเคเอสโฮลดิ้ง
5. บจ. ซันไรส์ อิควิต้ ี
6. บจ. เจเนอรัลคาร์ด
เซอร์วสิ
7. บจ. จี แอลแอสเซทส์
8. บจ. ทุนรุ่ งเรื อง
9. บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
10. บจ. บีบีทีวี แซท
เทลวิชนั่
11. บจ. บีบีทีวี โปรดัก
ชันส์
12. บจ. บีบีทีวี แอสเซต
เมเนจเมนท์
13. บจ.บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งศรี อยุธยา
14. บจ. บัตรกรุ งศรี อยุธยา
15. บจ. มหากิจโฮลดิง้
16. บมจ. ศรี อยุธยา เจน
เนอรัล ประกันภัย
17. บมจ. ศรี อยุธยา
แคปปิ ตอล
18. บจ. สตรองโฮลด์แอส

ลักษณะรายการ

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ารับ
บลจ. กรุ งศรี
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอสท์
บจ. กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ
Mitsubishi UFJ Securities (HK)
Limited
Morgan Stanley & Co. International
Plc.
ค่าธรรมเนียมและบริ การรับ
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
รายได้อื่น
บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วสิ
บจ. บัตรกรุ งศรี อยุธยา
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
บลจ. กรุ งศรี
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชัน่
แนล
ค่าเบี้ยประกันจ่าย
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย
ค่าเช่ารถยนต์
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้
แอนด์เซอร์วสิ
ค่าเช่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2559

ปี 2558

17,760
931
139
3

14,304
323
178
-

265

15

2,110

205

410

589

2
6

2
9

1,052

1,173

969

-

-

2,645

32

33

3,474

3,611

22,852

22,323
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บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง

19.

20.
21.
22.

23.

เซ็ทส์
บจ. รักษาความ
ปลอดภัย สยาม
เรี ยลตี้แอนด์เซอร์วสิ
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวติ
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล
อินเตอร์เนชัน่ แนล
Mitsubishi UFJ
Securities (HK)
Limited
Morgan Stanley & Co.
International Plc.

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปริมาณคงค้ าง
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
บลจ. กรุ งศรี
สิ นทรัพย์อื่น
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้
แอนด์เซอร์วสิ
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่าย
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
บลจ. กรุ งศรี

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2559

ปี 2558

ณ 31 ธ.ค.59

ณ 31 ธ.ค.58

1,485

45
1,313

4,372

4,382

174

-

453
97

400
295

ความเห็นของบริ ษทั ฯและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น


ค่ านายหน้ ารับ
บริ ษทั ฯให้บริ การด้านการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ตามปกติ
ธุรกิจ โดยคิดค่าบริ การในอัตราที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งกาหนดโดยสมาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม



ค่ าธรรมเนียมให้ บริการบริหารกองทุนส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯได้รับค่าธรรมเนี ยมจากการให้บริ การบริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่ได้วา่ จ้างและคิดค่าบริ การกับธนาคารและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน( จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) เป็ นรายเดือนหรื อรายไตรมาส โดยในปี 2558 คิดเป็ นอัตราร้อย
ละจากมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในหลักทรัพย์ (ปี 2559 คิดเป็ นอัตราร้อยละของวงเงินลงทุน ) และผลการดาเนินงานของ
กองทุน หรื อตามมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ขนาดของเงิ น
ลงทุนของลูกค้า ซึ่งเป็ นมาตรฐานของอุตสาหกรรมสาหรับลูกค้ากองทุนส่ วนบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าค่าธรรมเนียมให้บริ การบริ หารกองทุนส่วนบุคคลมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
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ค่ าธรรมเนียมให้ บริการตัวแทนการขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับค่าธรรมเนี ยมการเป็ นตัวแทนการขายหน่วยลงทุนจาก บลจ. กรุ งศรี โดยค่าธรรมเนี ยมที่ได้รับคิดเป็ น
อัตราร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ ขาย ซึ่ งอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ บริ ษทั ได้รับอยู่บนพื้นฐานเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ฯ
ได้รับจากบลจ.อื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าค่าธรรมเนี ยมให้บริ การตัวแทนการขายหน่วยลงทุนมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม



ค่ าบริการรับ Professional Services
บริ ษทั ฯได้รับค่าบริ การจากการให้บริ การตามสัญญา Professional Service Agreement โดยบริ ษทั ฯจัดส่ งพนักงานไป
เพื่อช่วยงานด้านธุรกิจวานิชธนกิจและด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ค่าบริ การที่ได้รับคิดตามต้นทุนที่บริ ษทั ฯจ่าย
จริ งบวกมาร์ จิ้น ( Cost plus margin) และราคาตลาด (Market Median) โดยอัตรามาร์ จิ้นและราคาตลาดสาหรับ
ค่าบริ การที่บริ ษทั ฯได้รับนั้นเป็ นไปตามนโยบายของกลุ่มธนาคาร เรื่ อง การทารายการที่เกี่ยวโยงระหว่างธนาคารหรื อ
บริ ษัท ย่ อ ยกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ธนาคาร ซึ่ งสอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข องหน่ ว ยงานก ากับ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าค่าบริ การรับ Professional Services ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ธรรม

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคานึ งถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯโดยสาหรับ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็ นปกติและต่อเนื่ อง และรายการ
พิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็ นดังนี้
1.

รายการที่เกิดขึ้นเป็ นปกติและต่อเนื่อง
เนื่ องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็ นรายการที่ จะยังคงเกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ องในอนาคตเนื่ องจากเป็ น
รายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯจะกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุ
เงื่ อ นไขการด าเนิ นการสาหรั บ แต่ ละรายการให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้า ทั่วไป และเป็ นไปตามราคาที่ ยุติธ รรม
สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิ บตั ิดงั กล่าวทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และให้
ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2.

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราว
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯจะจัดให้มีบุคคลที่มี
ความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน หรื อสานักงานกฎหมาย เป็ นต้น ที่เป็ นอิสระ
จากบริ ษ ัทฯและบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งเป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นเกี่ ย วกับรายการระหว่างกัน ดัง กล่า ว ความเห็ นของ
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คณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1

งบการเงิน
สรุ ปรายการสอบบัญชี
ผู ้ส อบบั ญ ชี ส าหรั บ งบการเงิ น ของบริ ษัท ฯส าหรั บ งวดปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557-2559 คื อ
คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
โดยสามารถสรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ได้ดงั นี้
สาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริ ษทั ฯแสดงฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริ ษทั ฯแสดงฐานะทางการเงิ น
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริ ษทั ฯแสดงฐานะทางการเงิ น
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณวันที่ 31 ธันวาคม
2559
พันบาท
ร้อยละ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
อุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน

353,467
80,000
198,127
1,304,940
198
7,800
45,790
22,294
12,360
73,791
2,098,767

2558
พันบาท ร้อยละ

2557
พันบาท ร้อยละ

16.84 345,413 20.56 377,185
3.81
9.44
34,903
2.08
2,874
62.18 1,156,671 68.86 1,077,193
0.01
0.37
7,800 0.46
7,800
2.18
45,024
2.68
52,755
1.06
15,908
0.95
12,439
0.59
11,066
0.66
9,768
3.52
63,064
3.75
61,893
100.00 1,679,849 100.00 1,601,907

23.55
0.18
67.24
0.49
3.29
0.78
0.61
3.86
100.00

40,108
813,342
50,664
96,390

1.91
38.76
2.41
4.59

201,978
316,953
43,482
64,354

12.02
18.87
2.59
3.83

35,831
361,916
36,498
130,760

2.24
22.59
2.28
8.16

1,000,504

47.67

626,767

37.31

565,005

35.27

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

600,000

600,000

600,000

600,000

28.59

600,000

35.72

600,000

37.46

38,978
459,285

1.86
21.88

36,498
416,584

2.17
24.80

35,615
401,287

2.22
25.05

62.69 1,036,902

64.73

100.00 1,679,849 100.00 1,601,907

100.00

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,098,263

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2,098,767

52.33 1,053,082
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
พันบาท

2558
ร้อยละ

พันบาท

2557
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้
ค่านายหน้าสุทธิ
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนั ธ์
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าให้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่ าให้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าให้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

519,377
12,636
2,302
1,188
17,882
35,465
6,080
594,930

87.30
2.12
0.39
0.20
3.01
5.96
1.02
100.00

445,225
6,736
3,431
1,164
19,212
36,431
5,015
517,214

86.08
1.30
0.66
0.23
3.72
7.04
0.97
100.00

477,794
14,709
6,761
(685)
21,237
34,687
5,500
560,003

85.32
2.63
1.21
(0.12)
3.79
6.19
0.98
100.00

11,304
78,737

1.90
13.23

11,896
74,211

2.30
14.35

12,254
67,183

2.19
12.00

324,033
62,411

54.47
10.49

295,194
64,075

57.07
12.39

281,811
64,519

50.32
11.52

960
55,155
940
533,540
61,390
11,871
49,519

0.16
9.27
0.16
89.68
10.32
2.00
8.32

840
49,518
(551)
495,183
22,031
4,387
17,644

0.16
9.57
(0.11)
95.74
4.26
0.85
3.41

725
43,010
2,002
471,504
88,500
18,041
70,459

0.13
7.68
0.36
84.20
15.80
3.22
12.58
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สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
พันบาท
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม

2558
ร้อยละ

พันบาท

2557
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

(5,422)

(0.91)

(1,830)

(0.35)

(1,587)

(0.28)

1,084

0.18

366

0.07

317

0.06

(4,337)
45,181

(0.73)
7.59

(1,464)
16,180

(0.28)
3.13

(1,270)
65,189

(0.23)
12.36
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งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

2559
พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
เง เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินอื่น
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ประเภทเผื่อเรี ยกลดลง
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ )ลดลง( สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท

พันบาท

61,390

22,031

88,500

18,054
1,195
(255)
11,304
(53,414)
(10,714)
53,807
(4,370)

19,303
(551)
11,896
(55,698)
(12,473)
55,602
(19,448)

21,330
2,076
(74)
(562)
12,254
(55,961)
(13,817)
55,382
(8,703)

76,997

20,662

100,425

(80,000)
(163,223)
(149,454)
(198)
(8,717)

(32,029)
(79,012)
(1,772)

57,197
105,886
(6,008)

(161,870)
496,388
1,760
16,407
28,090

166,147
(44,963)
5,154
(50,231)
(16,044)

(375,527)
57,889
4,047
47,818
(8,273)

28(55,383)
(13,676)
12
(6,371)
(20,035)

(10,128)
(5,600)
(15,728)

(34,380)
563
(1,821)
(35,638)

8,055
345,413
353,468

(31,772)
377,185
345,413

(43,911)
421,096
377,185
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ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร ( Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ( Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน ( Financial Ratio)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้
(เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้
(เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม
(%)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์ก่อรายได้ต่อสิ นทรัพย์รวม
(%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)
อัตราส่ วนอืน่ ๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสิ นทรัพย์
(%)
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
(%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(บาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(บาท)
เงินปันผลต่อหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(บาท)
หุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(หุน้ )

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
70.86
8.32
4.60

69.24
3.41
1.69

70.83
12.58
7.03

2.62
0.31

1.08
0.32

4.16
0.33

N/A
N/A
20.65
62.18
0.91
N/A

N/A
N/A
20.56
68.86
0.60
N/A

N/A
N/A
23.55
67.24
0.54
N/A

0.37
98.25

0.46
155.64

0.49
179.81

18.30
0.83
N/A
60,000,000

17.55
0.29
N/A
60,000,000

17.28
1.17
N/A
60,000,000
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14.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2559 กลับมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่ ง โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวร้อยละ 3.2 ไตรมาส 2 ขยายตัวร้อย
ละ 3.5 และไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 3 ขณะที่ท้ งั ปี คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อย 2.8 นับเป็ น
อัตราการขยายตัวสู งที่ สุดในรอบ 4 ปี ปั จจัยหนุ นสาคัญมาจาก 1)การใช้จ่ายภาครั ฐ เร่ งตัว ขึ้ นหลังการลงประชามติ ผ่านร่ า ง
รัฐธรรมนูญในเดื อนสิ งหาคม การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในระดับรากหญ้า อาทิ มาตรการส่ งเสริ มความเป็ นอยูข่ องผูม้ ี
รายได้นอ้ ย อนุมตั ิวงเงินสนับสนุนการลงทุนขนาดเล็กทัว่ ประเทศ และมาตรการปล่อยสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่าให้แก่เกษตรกรและธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทัว่ ประเทศ 2) ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง โดยปี 2559 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจานวน 32.6 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2558 ส่ วนผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดใน
หลายจังหวัดภาคใต้ การปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรี ยญ และช่วงไว้อาลัยตั้งแต่วนั ที่ 13 ตุลาคม ส่งผลกระทบไม่มากเนื่องจากภาครัฐมี
การเร่ งออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว อาทิ การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการตรวจลงตรา (Visa fee) ที่สถานทูต หรื อสถาน
กงสุ ลไทย 1,000 บาท ต่อคน และปรับลดค่าธรรมเนี ยม การตรวจลงตราที่ช่องทางอนุ ญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง(Visa on
avariable) เหลือ 1,000 บาทต่อคน จากเดิม 2,000 บาทต่อคน จานวน 19 ประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 3)ภาคการ
ส่ งออกกลับมาฟื้ นตัวโดยปี 2559 ภาคการส่ งออกของไทยกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.45 นับเป็ นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 ปี
ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากค่าเงิ นบาทอ่อนค่าโดยเฉพาะในช่วงครึ่ งปี หลัง เนื่ องจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่ งสัญญาณขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ เริ่ มกลับมาทรงตัวและบางประเทศฟื้ นตัวขึ้น อาทิ จีนซึ่ งเป็ นประเทศเศรษฐกิจคู่
ค้าหลักของไทย มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ที่ร้อยละ 6.8 เพิ่มขึ้นจากช่วง 3 ไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อย
ละ 6.7 และ 4) ภาวะการเงิ นในประเทศค่อนข้างผ่อนคลายจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ ยของธนาคารพาณิ ชย์ในช่วงต้นปี และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่าตลอดทั้งปี ที่ร้อยละ 1.50
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยปี 2559 ค่อนข้างสดใส ดัชนี เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดย SET Index เปิ ดทาการวันแรกที่
ระดับ 1,286 จุด และปรับตัวลดลงทาจุดต่าสุ ดของปี ที่ระดับ 1,221 จุดในวันที่ 11 มกราคม จากนั้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่ องและปิ ด ณ
สิ้น ปี 2559 ที่ระดับ 1,543 จุด เพิ่มขึ้น 255 จุด หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิ้นปี 2558 ที่ 1,288 จุด มีมูลค่าการ
ซื้ อขายเฉลี่ย 50,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้ อขายเฉลี่ยในปี 2558 ที่ 41,141 ล้านบาทต่อวัน ดัชนี ที่
เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นมาจากปั จจัยพื้นฐานของประเทศที่แข็งแกร่ งโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่กลับมาขยายตัวร้อยละ 3.2 สูงสุดใน
รอบ 4 ปี นอกจากนี้นกั ลงทุนยังขานรับผลการลงประชามติที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโหวตเห็นชอบร่ างรัฐธรรมนูญและ
คาถามพ่วงทาให้นกั ลงทุนมีความคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี 2560 นอกจากปั จจัยบวกในประเทศที่แข็งแกร่ งตลาดหุน้
ไทยยังได้ผลบวกจากการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ชะลอ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดจานวนครั้งของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2559 ลงจาก 4 ครั้งเหลือเพียง 1 ครั้ง ส่ งผลให้ปี 2559 นัก
ลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 77,927 ล้านบาท นับเป็ นการเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุน้ ไทยเป็ นปี แรกในรอบ 4 ปี
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14.1

ภาพรวมผลการดาเนินงาน
14.1.1 รายได้
รายได้หลักของบริ ษทั ฯในปี 2559 คือรายได้ค่านายหน้าซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 87.30 ของรายได้รวม รองลงมาคือ
ดอกเบี้ยจากการให้กยู้ มื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปั นผล และ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ โดย
รายได้ของบริ ษทั ในช่วงปี 2557 ถึงปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

รายได้
ค่านายหน้า
519,377
87.30
445,225
86.08
477,794
85.32
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
12,636
2.12
6,736
1.30
14,709
2.63
กาไรจากเงินลงทุน
2,302
0.39
3,431
0.66
6,761
1.21
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนั ธ์
1,188
0.20
1,164
0.23
(685)
(0.12)
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
17,882
3.01
19,212
3.72
21,237
3.79
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
35,465
5.96
36,431
7.04
34,687
6.19
รายได้อื่น
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
รายได้ของบริ ษทั ฯในปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้ น 594.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 77.72 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.03 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีรายได้จากค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 74.15 ล้านบาท เนื่ องจากตลอดปี 2559
หุ ้นไทยสามารถปรับขึ้นได้เฉลี่ยร้อยละ15 -16 โดย ณ สิ้ นปี 2559 ดัชนี ปิดที่ 1,542.94 จุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
จากสิ้ นปี 2558 ซึ่ งอยูท่ ี่ 1288.02 จุด ดัชนี หุ้นไทยระหว่างปี มีความผันผวนบ้างแต่ยงั คงอยู่ในขาขึ้นและให้
ผลตอบแทนเกือบสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่แรงซื้อสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติแผ่วช่วงต้นปี และเริ่ มมีแรง
ซื้ อกลับเข้ามาหลังจากที่องั กฤษมีมติออกจากสหภาพยุโรป (อีย)ู หรื อเบร็ กซิ ต รวมทั้ง 2 ปั จจัยที่ เกิดในครึ่ งปี
หลังทั้งจากปั จจัยในประเทศและเรื่ องที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งเป็ นประธานาธิ บดีสหรัฐฯ คนต่อไป
ด้วยโยบายที่คานึ งถึงคนและเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็ นลาดับแรก หรื อนิ ยามใหม่ที่เรี ยกว่า “เศรษฐกิ จสหรัฐฯแบ
บทรัมป์ ” (Trumponomics) ซึ่งเป็ นปั จจัยเร่ งให้เกิดภาวะทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย จนค่าเงินหลาย
ประเทศอ่อนค่าลงอย่างหนัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทาให้หุน้ มีความผันผวน ทาให้ปริ มาณการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันในปี 2559 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 5.90 ล้านบาท สื บเนื่องจากความผันผวนรุ นแรง
ของตลาดหุน้ จากผลกระทบของหลายเหตุการณ์ในต่างประเทศ เงินไหลเข้าสู่ตลาดทุน ทาให้ผลประกอบการ
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ของกองทุนที่บริ ษทั ฯรับบริ หารเป็ นไปตามเป้ าหมาย ทาให้รายได้ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการกองทุนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญเมื่อเทียบกับปี 2558
ดอกเบี้ยและเงินปั นผลลดลงจานวน 1.33 ล้านบาทจากปี 2558 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2559 ยังอยู่
ในภาวะที่ฟ้ื นตัวอย่างช้าๆ แม้วา่ จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ อัตราร้อยละ 1.50 ในปี 2559 0 จึงทาให้ผลตอบแทนของบริ ษทั ฯที่ได้รับจากเงินฝาก
ในปี 2559 ลดลง
14.1.2 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
ลูกหนี้และ ค่าเผื่อหนี้ ลูกหนี้และ ค่าเผื่อหนี้ ลูกหนี้และ ค่าเผื่อหนี้
ดอกเบี้ยค้าง สงสัยจะ ดอกเบี้ยค้าง สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้าง สงสัยจะสูญ
รับ
สูญ
รับ
รับ
มูลหนี้ปกติ
1,311.28
6.33
1,163.26
6.59
1,084.33
7.14
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
1.20
1.20
1,312.47
7.53
1,163.26
6.59
1,084.33
7.14
รวม
ลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ ปกติ ซึ่ งประกอบด้วย
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด และเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) และลูกหนี้ อื่นโดยสาหรับ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละ 1 ของมูล
หนี้ปกติและในอัตราร้อยละ 100 ของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯมีมูลหนี้ สงสัยจะสู ญในจานวน 1.20 ล้านบาท ซึ่ งนับว่าค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับยอด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้ นปี 2559 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.09
และ ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯไม่มีมูลหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. เรื่ องการจัดทาบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของ
บริ ษทั หลักทรัพย์อย่างเคร่ งครัด และจากข้อมูลข้างต้นเห็ นได้ว่า บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับ
มูลค่าหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจานวนแล้ว
14.1.3 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายหลักของบริ ษทั ฯคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 60.73 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริ ษทั ฯ
ในปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายรองลงมาได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 14.76 และ 11.70 ตามลาดับ
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ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายรวมของบริ ษทั ฯมีจานวน 533.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.36 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
7.75 จากปี 2558โดยส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจานวน 28.84 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็ นรายจ่ายค่าตอบแทนผูแ้ นะนาการลงทุนซึ่งเป็ นไปตามรายได้ค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้น
14.1.4 กาไรสุทธิ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 49.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 31.88 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ
180.66 จากปี 2558 โดยบริ ษทั ฯมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 1.85 และอยูใ่ นอันดับที่ 26
สื บเนื่ องจากในปี 2559 หุ ้นไทยสามารถปรับขึ้นได้เฉลี่ยร้อยละ15 -16 โดย ณ สิ้ นปี 2559 ดัชนี ปิดที่ 1542.94
จุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากสิ้ นปี 2558 ซึ่ งอยูท่ ี่ 1288.02 จุด ดัชนี หุ้นไทยระหว่างปี มีความผันผวนบ้างแต่ยงั คง
อยูใ่ นขาขึ้นและให้ผลตอบแทนเกือบสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่แรงซื้อสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติแผ่วช่วง
ต้นปี และเริ่ มมีแรงซื้ อกลับเข้ามาหลังจากที่ องั กฤษมีมติออกจากสหภาพยุโรป (อีย)ู หรื อเบร็ กซิ ต รวมทั้ง 2
ปั จจัยที่เกิดในครึ่ งปี หลังทั้งจากปั จจัยในประเทศและผลการเลือกตั้งประธานาธิ บดีสหรัฐฯ คนใหม่ที่ประกาศ
นโยบายที่ คานึ งถึ งคนและเศรษฐกิ จสหรัฐฯเป็ นลาดับแรก หรื อนิ ยามใหม่ที่เรี ยกว่า “เศรษฐกิ จสหรัฐฯแบ
บทรัมป์ ” (Trumponomics) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทาให้หุ้นมีความผันผวน ทาให้ปริ มาณการซื้ อขาย
เฉลี่ยต่อวันในปี 2559 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17 ส่งผลให้รายได้รวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.03 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 โดยรายได้หลักของบริ ษทั ฯคือรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.65 จึงทาให้บริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ
เพิ่มขึ้นเป็ น 49.52 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2559 และ 2558 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นเท่ากับ 0.83 บาท และ 0.29
บาทตามลาดับ
14.2

ฐานะการเงิน
14.2.1 สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 2,099 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน
418.92 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.94 ของยอดสิ นทรัพย์รวมในปี 2558 โดยมีสินทรัพย์ที่สาคัญคือลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ คิดเป็ นร้อยละ 62.18 ของสิ นทรัพย์รวม ในขณะที่เงินสดและ
รายการเที ยบเท่าเงิ นสด และลูกหนี้ สานักหักบัญชี คิดเป็ นร้อยละ16.84 และร้อยละ9.44 ของสิ นทรัพย์รวม
ตามลาดับ
14.2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวจานวน 7.80 ล้านบาท
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14.2.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสุ ทธิ จานวน 1,304.94
ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 62.18 ของสิ น ทรั พย์รวม แบ่ งเป็ นลูก หนี้ เงิ น ให้กู้ยืมเพื่อ ซื้ อ หลักทรั พ ย์ร วม
ดอกเบี้ ยค้างรั บ 633.56 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 48.27 ของลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด และมียอดคงเหลือของลูกหนี้ช้ นั สงสัยจานวน 1.20 ล้านบาท
14.2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
บริ ษทั ฯมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,000.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเจ้าหนี้ สานักหักบัญชี
และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจานวน 40.11ล้านบาทและ 813.34 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 4.01 และ 81.29 ของหนี้สินรวมตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1,098.26 ล้านบาท โดยมีกาไรสะสมจานวน
498.26 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 98.25
โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยูท่ ี่ระดับ 0.91 เท่า ซึ่งเพิ่มขี้นจาก 0.60เท่า ณ
สิ้นปี 2558
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
--- ไม่มี----
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังบริ ษทั ฯขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯขอรับรอง
ว่า
(1) งบการเงิ น และข้อมูล ทางการเงิ นที่ สรุ ปในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯแล้ว
(2) บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสาคัญทั้งของ
บริ ษทั ฯอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ฯได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ฯได้รั บรองความถูกต้อ งแล้ว บริ ษทั ฯได้
มอบหมายให้น ายอุ ด มการ อุ ด มทรั พ ย์ เป็ นผูล้ งลายมื อ ชื่ อ ก ากับ เอกสารนี้ ไว้ทุ ก หน้า ด้ว ย หากเอกสารใดไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ของ
นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายซู ดาร์ โก ฮาร์ โซโน

ประธานกรรมการบริษัท

………………………….

2. นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการ

………………………….

ผูร้ ับมอบอานาจ
ชื่อ

1. นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ตาแหน่ง

กรรมการผู้จดั การใหญ่

ลายมือชื่อ

………………………….

รายงานประจาปี 2559

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

รายงานประจาปี 2559
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลาดับ

1

หื่อ-สกุล

นายซูดาร์โก (แดน)

อายุ
(ปี (
56

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

-

คุณวุฒิปริ ญญาโท

ฮาร์โซโน่

- Master of Business Administration

ประธานกรรมการ

in Finance and Marketing,

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
28 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั

1 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั

1 ก.ค. 2558 – ปัจจุบนั

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

1 ก.ค. 2558 – ปัจจุบนั

1 ก.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559

- Director Certification

รองกรรมการ

บมจ. ธนาคาร

ธนาคาร

ผูจ้ ดั การใหญ่

กรุ งศรี อยุธยา

ประธานกลุ่มธุ รกิจ

กรรมการเจ้าหน้าที่

รักษาการแทน
ผูบ้ ริ หารสายงาน

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม

ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ หาร

Califonia, LA, USA

และสัมมนาจากสมาคม

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

และลูกค้าบุคคล

(Honors Program),
University of Southern

ประเภทธุรกิจ

ลูกค้ารายย่อย

Biomedical and
Electrical Engineering

ประธานกรรมการ

บริษัท

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

Indiana University, Bloomington, IN,
USA

ตาแหน่ ง

สิ นเชื่อบุคคล
7 ม.ค. 2558 – 31 ม.ค.2559

รักษาการแทน
ผูบ้ ริ หารสายงาน
ธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ
Program (DCP-English)

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2558

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

รักษาการแทน
ประธานคณะ

ปี 2551

เจ้าหน้าที่ดา้ น
กรุ งศรี คอนซูเมอร์
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2558

รักษาการแทน
ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่ดา้ นธุ รกิจ
สิ นเชื่อยานยนต์

3 ส.ค. 2550 –31 ส.ค. 2558

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

5 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2558

ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่ดา้ น
การตลาดและ
แบรนด์

1 ต.ค. 2556 – 4 ม.ค. 2558

ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่ดา้ น
การตลาดและ
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาธุ รกิจ
ต่างประเทศ
เม.ย. 2553 – ก.ย. 2556

ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่ดา้ น
การตลาดและ
Cross Sell

บริ ษทั / องค์กรอื่น
12 ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

หัตถา กักสิ กอร์ ลิมิเต็ด

7 ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บลจ. กรุ งศรี

8 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. เทสโก้ คาร์ด

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

เซอร์วิสเซส

ประธานกรรมการ

บจก. เงินติดล้อ

30 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
29 พ.ค. – 29 ก.ย. 2558

กรรมการ

พ.ย. 2552 – 28 พ.ค. 2558

ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
24 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประธานกรรมการ

บจก. เจเนอรัล คาร์ด

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

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

ประเภทธุรกิจ

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
29 ก.ย. 2557 – ปัจจุบนั

25 ส.ค. 2557 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. กรุ งศรี

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

บริ การเช่าสิ นเชื่อ

กรรมการ

บจก. แดน สยาม

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
25 ส.ค. 2557 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. แซม สยาม

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
11 พ.ค. – 30 ธ.ค. 2558

กรรมการ

บจก. บัตรกรุ งศรี อยุธยา

ม.ค. 2551 – เม.ย. 2554

กรรมการ

ม.ค. 2551 – 23 เม.ย. 2558

กรรมการ

บมจ. อยุธยา

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส
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ลาดับ

2

หื่อ-สกุล

นายอุดมการ

อายุ
(ปี (
41

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

-

คุณวุฒิปริ ญญาโท

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
1 พ.ย. 2557 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูช้ ่วยกรรมการ

บมจ.ธนาคารกรุ งศรี

ธนาคาร

ผูจ้ ดั การใหญ่

อยุธยา

ที่ปรึ กษาคณะ

บมจ. ไพลอน

- Master of Business Admin(Finance),

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

กรรมการและ

Case Western Reserve University, USA

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ

- Master of Science(Economics),

ใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

University of Illinois at
Urbana champaign, USA
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บริ ษทั / องค์กรอื่น

เศรษฐศาสตร์และการเงิน

1 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั

ระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

กรรมการบริ ษทั
ส.ค. 2556 - ต.ค 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริ ญญาตรี

ประเภทธุรกิจ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

อุดมทรัพย์

1 พ.ย. 2557 - ปัจจุบนั

บริษัท

บริ การรับเหมา
ก่อสร้าง

ประธานเจ้าหน้าที่

บลจ.ซีไอเอ็มบี-

บริ หารสายงานการ

พริ นซิเพิล จากัด

บริ ษทั จัดการกองทุน

พัฒนาธุ รกิจ

- สาขาบัญชี

เม.ย. 2554 - ก.ค. 2556

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส

บลจ.ไอเอ็นจี

บริ ษทั จัดการกองทุน

(หลักสูตรนานาชาติ)

ก.ค. 2552 - มี.ค. 2554

ผูอ้ านวยการ

บมจ. ทหารไทย

ธนาคาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 - 2552

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

ดอยซ์แบงค์

ธนาคาร

2549 - 2551

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ

บริ ษทั หลักทรัพย์

การอบรมอื่นๆ
- Basic Poverty Measurement &

(ประเทศไทย)
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

Diagnostics
- The Challenge of Globalization
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงวิทยาการ
สถาบันตลาดทุน รุ่ นที่ 22
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ
สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
ปี 2558
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) ปี 2558
3

นายคาซูฮิโระ

49

-

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

ซูโดะ

-Bachelor of Arts in Economics,

กรรมการ

Keio University, Japan

* เริ่ มเป็ นกรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ

มีผลตั้งแต่

สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

วันที่ 18 เมษายน 2559

บริ ษทั ไทย (IOD)

18 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
28 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั

28 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั

รองประธานกลุ่ม

บมจ.ธนาคารกรุ งศรี

ธุ รกิจลูกค้าธุ รกิจ

อยุธยา

ผูบ้ ริ หารสายงาน
ลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ 3
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

- Corporate Governance for Capital

กลุ่มงานลูกค้าธุ รกิจ

Market Intermediaries (CGI) ปี 2559

ขนาดใหญ่

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

และวาณิ ชธนกิจ
14 มี.ค. 2559 – ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มธุ รกิจลูกค้า
ธุ รกิจ

บริ ษทั / องค์กรอื่น
11 พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. เจเนอรัล คาร์ด
เซอร์วิสเซส

26 เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. อยุธยา แคปปิ ตอล
ออโต้ 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

77

รายงานประจาปี 2559

ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

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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ลาดับ

4

หื่อ-สกุล

นางสาวกนกวรรณ

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

50

-

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

ศุภนันตฤกษ์

- บริ หารธุ รกิจ,

กรรมการ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

* ลาออก

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ

มีผลวันที่ 13 มีนาคม
2559

สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Corporate Governance for Capital

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

นางวรนุช
เดชะไกศยะ
กรรมการ

56

-

คุณวุฒิปริ ญญาโท

กรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการ

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

ธนาคาร

ผูจ้ ดั การใหญ่

จากัด (มหาชน)

ผูอ้ านวยการอาวุโส

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

ส.ค. 2553 - เม.ย. 2555

ธนาคาร

จากัด (มหาชน)
ม.ค. 2543 - ก.ค. 2553

ผูอ้ านวยการอาวุโส

(10 ปี )

ธนาคารสแตนดาร์ด

ธนาคาร

ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)

3 เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั

รองประธานกลุ่ม

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี

บมจ.ธนาคารกรุ งศรี

สนับสนุนธุ รกิจ

อยุธยา

อยุธยา

- บริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริ ญญาตรี

ด้านเทคโนโลยี

- พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ)

สารสนเทศและ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบตั ิการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ

ประเภทธุรกิจ

28 ก.ย 2558 - ปัจจุบนั *

Market Intermediaries (CGI) ปี 2559

5

บริษัท

1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั

รักษาการแทน

สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน

ผูบ้ ริ หาร

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สายงานกลยุทธ์และ
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

- Director Certification Program (DCP)

บริ หารโครงการ

ปี 2549

เทคโนโลยี

- Finance for Non-Finance Director

สารสนเทศ

(FND) ปี 25549

8 ก.ค. 2552 - ปัจจุบนั

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

7 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558

รักษาการแทน
ผูบ้ ริ หาร
สายงานกากับการ
บริ การและบริ หาร
โครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

8 ก.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2558

ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั / องค์กรอื่นๆ
21 เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

และ พ.ย. 2552 – เม.ย. 2554
พ.ย. 2552 - ปัจจุบนั

พ.ย. 2552 - 12 ก.พ. 2558

บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล
เซอร์วิสเซส

กรรมการ

บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

โซลูชนั่ ส์

กรรมการ

บจก. เจเนอรัล คาร์ด

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

เซอร์วิสเซส

ทางการเงินกลุ่ม
โกลบอลมาร์ เก็ต
กล่มงานการเงิน
1 ก.ย. 2555 – 4 ม.ค. 2558

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วิเคราะห์และ
วางแผนทางการเงิน
กลุ่มบริ หารการเงิน
กลุ่มงานการเงิน

ก.ค. 2540 – ส.ค. 2555

ผูอ้ านวยการอาวุโส

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ด

ฝ่ ายการเงินธุ รกิจ

ชาร์เตอร์ด (ไทย)
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ หารเงิน
และตลาดทุน
สายงานการเงินและ
การบัญชี
6

นางวรรณา

60

-

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั

กรรมการและ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

กรรมการเจ้าหน้าที่

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี

ธนาคาร

บริ หาร

อยุธยา

ธรรมศิริทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ

กรรมการและ

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

- พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

ตรวจสอบ

(สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559

ต.ค. 2558 - ธ.ค 2559

ประธานกลุ่ม

การอบรมอื่นๆ

สนับสนุนธุ รกิจ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ด้านเทคโนโลยี

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ

สารสนเทศและ

สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน

ปฏิบตั ิการ

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

มี.ค. 2552 – ธ.ค. 2559

- Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)

กรรมการกากับดูแล
กิจการ

ม.ค. 2551 – ก.ย. 2558

ประธานคณะ

82

รายงานประจาปี 2559

ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

- Role of the Chairman Program (RCP)

เจ้าหน้าที่ดา้ น

- Financial Institutions Governance

ปฏิบตั ิการ

Program (FGP)

ก.ย. 2550 – ธ.ค. 2559

- Risk Management Committee Program

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

(RMP)

บริ ษทั / องค์กรอื่นๆ

- Corporate Governance for Capital

ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2559

ประธาน

บริ ษทั เนชัน่ แนล

ให้บริ การระบบชาระ

Market Intermediaries (CGI)

คณะกรรมการ

ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด

เงินและเงินโอน

Class 8/2015

ตรวจสอบ

- Driving Company Success with IT

ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2559

กรรมการ

Governance (ITG)

ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559

กรรมการ

ระหว่างธนาคาร

บจก. สยามเรี ยลตี้แอนด์

ให้บริ การรถเช่า

เซอร์วิส

นายหน้าและตัวแทน
ขายสิ นค้าเงินผ่อน

มิ.ย. 2553 – ธ.ค. 2559

กรรมการ

บมจ. เซอร์วิสเซส

ทวงหนี้ติดตามสิ นเชื่อ

โซลูชนั่ ส์
พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553

ประธานกรรมการ

บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส

ทวงหนี้ติดตามสิ นเชื่อ

โซลูชนั่ ส์
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
พ.ย. 2552 – ธ.ค. 2558

ตาแหน่ ง
กรรมการ

บริษัท
บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล

ประเภทธุรกิจ
สิ นเชื่อบัตรเครดิต

เซอร์วิสเซส
เม.ย. 2552 – มิ.ย. 2555

กรรมการ

บมจ. อยุธยา โทเทิล
โซลูชนั่

ก.พ. 2552 - ธ.ค. 2558

ประธานกรรมการ

พ.ย. 2549 – ก.ย. 2550

ผูช้ ่วยกรรมการ

AIG Consumer Finance

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

Group (Thailand)

ปฏิบตั ิการ
พ.ค. 2547 – ต.ค. 2549

7

นางสาวพรรณพิมล

55

-

คุณวุฒิปริ ญญาโท

บุนนาค

Business Administration , St. Joseph's

กรรมการอิสระ

University ,Philadelphia U.S.A.

และกรรมการ
ตรวจสอบ

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ

2545-ปัจจุบนั

กรรมการและ

AIG Card (Thailand) Co.,

ผูจ้ ดั การ

Ltd.

กรรมการอิสระและ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ
2545-2547

Invesment Advisor

Sunrise Equity Co.,Ltd.

บริ ษทั ด้านการลงทุน

2539-2543

Vice President (Fund

The Mutual Fund Public

บริ ษทั จัดการกองทุน

Management

Company Limited

Department)

สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2545 : DCP Class no. 20/2002
2558 : Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries Class No.8/2015
8

นายวันชัย

67

-

คุณวุฒิปริ ญญาโท

ส.ค.2557- ปัจจุบนั

โตสมบุญ

บริ หารธุ รกิจ, Asian Institute of

กรรมการตรวจสอบ

Management

บริ ษทั / องค์กรอื่นๆ

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและ

บริ ษทั หลักทรัพย์

Siam City Cement

ผลิตและจาหน่าย

(Lanka) Limited

ปูนซีเมนต์และวัสดุ

(Subsidiary), Sri Lanka

ก่อสร้างในศรี ลงั กา

Chip Monk Insee Cement

ผลิตและจาหน่าย

Corporation ( Cambodia )

ปูนซีเมนต์ในประเทศ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ
สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program
Class 7/2001 (DCP 7/2544)

กัมพูชา
กรรมการธรรมาภิ-

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร

ผลิตและจาหน่าย

- Director Accreditation Program

บาลความเสี่ ยงและ

หลวง จากัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์

Class 7/2547 (DAP 7/2547)

กากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร

ผลิตและจาหน่าย

- Corporate Governance for Capital

ก.ค.2557- ปัจจุบนั

ก.ค. 2557 -ปัจจุบนั

กรรมการสรรหา
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

Market Intermediaries Class 10/2558
- Advanced Audit Committee Program

ม.ค. 2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ม.ค. 2547 - ปัจจุบนั

หลวง จากัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์

ที่ปรึ กษา

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร

ผลิตและจาหน่าย

หลวง จากัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร

ผลิตและจาหน่าย

หลวง จากัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์

บริ ษทั อีเกิ้ล ซีเมนต์

ผลิตซีเมนต์

กรรมการ

Development (IMD) Switzerland:
- Managing Corporate Resources - IMD,

ก.ค. 2547 - ธ.ค. 2555

กรรมการ

Switzerland ปี 2543
- Breakthrough Program for Senior

ประเภทธุรกิจ

และค่าตอบแทน

Class 19/2558
จาก Inernationl Institute for Management

บริษัท

โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ และรอง

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร

ผลิตและจาหน่าย

Executives - IMD, Switzerland ปี 2545

ประธานบริ หาร

หลวง จากัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์

- Senior Management Program, - IMD,

กิจการสระบุรี
บริ ษทั คอนวูด จากัด

ผลิตและจาหน่ายไม้ฝา

Switzerland ปี 2549

ก.ค.2547 - ธ.ค. 2554

ก.พ. 2545- ก.พ. 2559

กรรมการ

และเชิงชาย
ม.ค. 2542 - ปัจจุบนั

ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2548

กรรมการ

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส

ผลิตและจาหน่าย

จากัด (มหาชน)

ถ่านหิ น

บริ ษทั กระรัต ฟอเซต

ผลิตจาหน่ายก๊อกน้ า

จากัด
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หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ และรอง

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร

ผลิตและจาหน่าย

ประธานบริ หาร

หลวง จากัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์

ประธาน

บริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน

ผลิตและจาหน่าย

กรรมการบริ หาร /

จากัด (มหาชน)

จานชาม

บริ ษทั กระเบื้องหลังคา

ผลิตและจาหน่าย

ตราเพชร จากัด (มหาชน)

กระเบื้องมุงหลังคา

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั กะรัตสุ ขภัณฑ์

ผลิตและจาหน่าย

ร่ วม - สายบริ หาร

จากัด (มหาชน)

สุ ขภัณฑ์

คณะผูบ้ ริ หาร-

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร

ผลิตและจาหน่าย

สายการตลาด

หลวง จากัด (มหาชน)

ปูนซีเมนต์

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน

ผลิตและจาหน่าย

การตลาดและ

เซรามิค อินดัสทรี

กระเบื้องปูพ้นื

เลขานุการ

จากัด (มหาชน)

(Subsidiaries)
ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547

กรรมการผูจ้ ดั การ
ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2547

มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2542

ก.ย. 2529 - ธ.ค. 2539

เม.ย. 2525 - ส.ค. 2529

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการ

87

รายงานประจาปี 2559

ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
ม.ค. 2523 - มี.ค. 2525

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทนายความและ

สานักงานทนายความ

บริ ษทั ที่ปรึ กษา

ที่ปรึ กษากฎหมาย

ดร.มานะ

ด้านกฎหมาย

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูช้ ่วยกรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การ สายงาน

จากัด (มหาชน)

ภาษีอากร
9

นายสมชาย
ทรรศนียศิลป์

54

169

คุณวุฒิปริ ญญาตรี สาขาบัญชี

2550 - ปัจจุบนั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูช้ ่วยกรรมการ

สายงานทรัพยากร

ผูจ้ ดั การใหญ่

บุคคล

(สายงานทรัพยากร

2548 - 2550

บุคคล)

บริ หารงานกลาง
2545 - 2548

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

สานักงานคณะกรรมการ

กากับการประกอบ

บริ หารทัว่ ไปและ

กากับการซื้อขายสิ นค้า

ธุ รกิจ

การพนักงาน

เกษตรล่วงหน้า

ซื้อขายสิ นค้าเกษตร
ล่วงหน้า

2540 - 2545

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

บริ ษทั เพาเวอร์ -พี จากัด

บัญชีและการเงิน

(มหาชน)

ธุ รกิจก่อสร้าง
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10

หื่อ-สกุล

นางวราลักษณ์

อายุ
(ปี (
57

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
2552 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการ

พฤฒิวรมงคล

MBA -Finance, Ball State University,

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูช้ ่วยกรรมการ

U.S.A.

สายงานลูกค้า

ผูจ้ ดั การใหญ่

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

(สายงานลูกค้า

บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

สถาบัน)

มหาวิทยาลัยหอการค้า

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

สถาบัน
2550 - 2552

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ - ลูกค้า

2544 - 2550

สถาบัน

กสิ กรไทย จากัด

ผูช้ ่วยกรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การ

Asset Plus จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์

ฝ่ ายหลักทรัพย์
2539 - 2543

ผูช้ ่วยกรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การ

กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์

ลูกค้าสถาบัน
2534 - 2538

Senior Sales

Baring Securities

บริ ษทั หลักทรัพย์

( Thailand )
11

นายณภัทร
จันทรเสรี กุล

44

คุณวุฒิปริ ญญาโท
MBA สาขาการเงิน Eastern Michigan

เม.ย.2558 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การใหญ่
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ผูช้ ่วยกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

(กลุ่มงานวิเคราะห์

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย

หลักทรัพย์)

นางสาวมุกมณี

ม.ค. 2553 - 2558

ผูอ้ านวยการ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

49

-

คุณวุฒิปริ ญญาโท

บริ ษทั หลักทรัพย์

2558 - ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

อาวุโส

กิมเอง จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูช้ ่วยกรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การ

ธนชาต จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การ

กสิ กรไทย จากัด(มหาชน)

ผูจ้ ดั การ

บริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

สาขาการเงินและการธนาคาร

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูช้ ่วยกรรมการ

คณะเศรษฐศาสตร์

สายงานลูกค้าบุคคล

ผูจ้ ดั การใหญ่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2557 - 2558

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส
วิคเคอร์ส จากัด

ศอสุ วรรณ

(สายงานลูกค้บุคคล)

ประเภทธุรกิจ

หลักทรัพย์

ม.ค. 2549 - 2553

12

บริษัท

กลุ่มงานวิเคราะห์

University

ผูจ้ ดั การใหญ่

ตาแหน่ ง

2548 - 2557

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2544 - 2548

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
2543 - 2544

ผูจ้ ดั การ

ING Baring
ประเทศไทย จากัด
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หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
2535 - 2543

ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั หลักทรัพย์ภทั ร
จากัด (มหาชน)

13

นางสาวพัชราภรณ์

46

1

ประดับศรี เพชร

คุณวุฒิปริ ญญาโท

2550 - ปัจจุบนั

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส

บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูอ้ านวยการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ฝ่ ายบัญชีแลการเงิน

กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

Audit Manager

บริ ษทั สานักงานสอบ

และผูจ้ ดั การฝ่ าย

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

และผูจ้ ดั การฝ่ าย

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส

บัญชีและการเงิน

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สายงานบัญชีและ

บัญชีและการเงิน

การเงิน

( สายงานบัญชีและ

2549 - 2550

การเงิน )
2544 - 2549

สานักงานสอบบัญชี

บัญชี เอินส์ท แอนด์
ยัง จากัด
2540 - 2543

Assistant Audit

บริ ษทั สานักงานสอบ

Manager

บัญชี เอินส์ท แอนด์

สานักงานสอบบัญชี

ยัง จากัด
14

นางสาวภาวศุทธิ์
สุ จริ ตวัฒนา

35

1

คุณวุฒิปริ ญญาโท
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 มี.ค. 59 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส

บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

และผูจ้ ดั การฝ่ าย
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส

สายงานบริ หาร

และผูจ้ ดั การฝ่ าย

ความเสี่ ยง

สายงานบริ หารความ

2557 - 2559

เสี่ ยง

บริษัท

ผูอ้ านวยการอาวุโส

บริ ษทั หลักทรัพย์

สายงานบริ หาร

ฟิ นันเซียไซรัส จากัด

ความเสี่ ยงและ

(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร
ความเสี่ ยงด้าน
เครดิต
2554 - 2557

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

อาวุโสฝ่ ายกากับ

บัวหลวง จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์

ดูแลการปฏิบตั ิงาน
และหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารเครดิต
2553 - 2554

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

ธนาคาร

ฝ่ ายกากับและ
ควบคุม
การปฏิบตั ิงาน
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ลาดับ

15

หื่อ-สกุล

นางสาวอิศรา

อายุ
(ปี (
53

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

20

คุณวุฒิปริ ญญาโท

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
ส.ค. 2547 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการ

กันติรัตนาวงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูช้ ่วยกรรมการ

สาขากฎหมายธุ รกิจ

กลุ่มงานกากับดูแล

ผูจ้ ดั การใหญ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธุ รกิจและกฎหมาย

(กลุ่มงานกากับดูแล
ธุ รกิจและกฎหมาย)
และเลขานุการบริ ษทั

คุณวุฒิปริ ญญาตรี

บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั

การอบรมอื่นๆ

ตรวจสอบ
ก.ค. 2546 - ส.ค. 2547

Senior Vice

ภายในเพื่อเตรี ยมตัวเป็ น CIA

President

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

Internal Audit &

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Compliance

- ความรู ้พ้นื ฐานและเทคนิคการกากับ

Department

ดูแลการปฏิบตั ิงานสาหรับ Compliance

ประเภทธุรกิจ

และเลขานุการ

บัญชีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วุฒิบตั รโครงการอบรมการตรวจสอบ

บริษัท

ต.ค. 2545 - มิ.ย. 2546

Senior Vice

Officer, สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์

President

- ทบทวนความรู ้ดา้ นกฎหมายและ

Internal Audit

จรรยาบรรณผูจ้ ดั การกองทุน

&Compliance

สมาคมบริ ษทั จัดการกองทุน

Department

(ประเทศไทย) จากัด

บล.โกลเบล็ก จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์
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ลาดับ

หื่อ-สกุล

อายุ
(ปี (

สั ดส่ วนการ

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด /

ถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่

(จานวนหุ้น( /1

และทักษะของการเป็ นกรรมการ
- ASCO Compliance Training Program

ประสบการณ์ ทางานตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา

บริษัท

Senior Vice

บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง

สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์

President

(ประเทศไทย)

- Foreign Account Tax Compliance Act

Internal Audit

สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์

&Compliance

- การกากับดูแลและบังคับใช้กฏหมายใน

Department

ตลาดเงินตลาดทุน รุ่ นที่ 1

ต.ค. 2543 - ก.ย. 2545

ตาแหน่ ง

ต.ค. 2542 - ก.ย. 2543

Vice President

ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

Internal Audit

มหาวิทยาลัย

&Compliance

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ
สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

ต.ค. 2536 - ก.ย. 2542

บริ ษทั หลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับ

บมจ.เงินทุนบุคลัภย์

ดูแลและตรวจสอบ

- Corporate Governance for Executives

- Corporate Governance For Capital

บริ ษทั หลักทรัพย์

Division

บริ ษทั ไทย (IOD)

รุ่ น 6/2016

บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้

ประเภทธุรกิจ

ภายใน
พ.ย. 2528 - ก.ย. 2536

Audit Manager

Arthur Andersen - SGVNa Thalang & Co., Ltd

Market Intermediaries (CGI 12/2559)
1

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทในบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์
นายคาซูฮิโระ ซูโดะ1
นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์
นางวรนุช เดชะไกศยะ
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
นายวันชัย โตสมบุญ
นายสมชาย ทรรศนียศิลป์
นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล
นายณภัทร จันทรเสรี กลุ
นางสาวมุกมณี ศอสุวรรณ
นางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรี เพชร
นางสาวภาวศุทธิ์ สุจริ ตวัฒนา
X หมายถึงกรรมการ
/ หมายถึงกรรมการตรวจสอบ
// หมายถึงผูบ้ ริ หาร

บมจ.
บจ.อยุธยา
ธนาคารกรุ ง แคปปิ ตอล
ศรี อยุธยา เซอร์วสิ เซส
//
//
//
//
//
//

X

บมจ.โท
เทิล
เซอร์วสิ
เซส
โซลูชนั่ ส์

X
X2

บจ.สยาม
บจ.เนชัน่
เรี ยลตี้
แนล ไอที
แอนด์
เอ็มเอ็กซ์
เซอร์วสิ

X3

บมจ.
ปูนซีเมนต์
นครหลวง

บมจ.ลาน
บจ. คอน
นา รี ซอร์ส
วูด
เซส

X4
X

X

1 เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน 2559
2-4 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2559
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั

รายงานประจาปี 2559
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานการกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หื่อ
นางสาวอิศรา
กันติรัตนาวงศ์
อายุ 53 ปี

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติการอบรม

16 สิ งหาคม 2547
ศิ ล ปศา ส ตร์ มหา บั ณ ฑิ ต สา ขา กฎหมา ย ธุ รกิ จ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ นผู-้ บัญชีบณั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก า กั บ ดู แ ลก า รป ฏิ บั ติ ง า น ชีรับอนุญาตผูส้ อบบัญ (Head of Compliance)ตาม สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย -(IIA)
ประกาศคณะกากับตลาดทุนว่า - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ด้ ว ยการจั ด ให้ มี ห น่ วยงา น การอบรม
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู ้ วุฒิบตั รโครงการอบรมการตรวจสอบภายใน -เพื่อเตรี ยม
ประกอบธุ รกิจในตลาดทุน ต่อ
ตัว เป็ น CIA คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี ,
ส านั ก งานกลต. เมื่ อ วัน ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน 2555
- ความรู ้พ้นื ฐานและเทคนิ คการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
สาหรับ Compliance Officerสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์,
ทบทวนความรู ้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผูจ้ ดั การ สมาคมบริ ษทั จัดการกองทุน,กองทุน
- ASCO Compliance Training Programสมาคมบริ ษัท,
หลักทรัพย์
- Foreign Account Tax Compliance Actสมาคมบริ ษทั ,
หลักทรัพย์
- การกากับดูแลและบังคับใช้กฏหมายในตลาดเงินตลาด
ทุ น รุ่ น ที่ 1, ศู น ย์บ ริ ก ารวิช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Corporate Governance for Executives รุ่ น 2016 /6,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Corporate Governance For Capital Market
Intermediaries (CGI 12/2559)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ การทางาน
ระยะเวลา

บริ ษทั

ตาแหน่ง

สปัจจุบนั -2547.ค.

บมจหลักทรัพย์ กรุ งศรี .

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานกากับดูแลธุรกิจและกฎหมาย

ก2547 .ค.ส-2546.ค.

บลประเทศ)ยูโอบี เคย์เฮียน.
จากัด (ไทย

Senior Vice President –Internal Audit
&Compliance Department

ต2546ย .มิ-2545.ค.

บลโกลเบล็ก จากัด.

Senior Vice President –Internal Audit
&Compliance Department

ต2545ย .ก-2543.ค.

บมจหลักทรัพย์ กิมเอ็ง.
(ประเทศไทย)

Senior Vice President –Internal Audit
&Compliance Department

ต2543ย .ก-2542.ค.

บมจหลักทรัพย์ ซิ กโก้.

Vice President –Internal Audit
&Compliance Division

ต2542.ย.ก-2536.ค.

บมจเงินทุนบุคลัภย์.

ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
ภายใน

พ2536.ย.ก-2528 .ย.

Arthur Andersen –
SGV-Na Thalang & Co., Ltd.

Audit Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานของฝ่ ายก ากับ ดู แลธุ รกิ จและฝ่ า ยตรวจส อบซึ่ ง
ครอบคลุ มทั้ง ด้า นงานก ากับดู แ ลการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน(Compliance) ของบริ ษั ท
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ทั้ ง ข อ ง
หน่ ว ยงานก ากับ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและตาม
นโยบายของบริ ษัทและบริ ษทั แม่ และ
งานด้านตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ ใจ
ว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และมีระสิ ทธิภาพ
เ ป็ น เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ ดูแลรั บผิดชอบงานในฝ่ าย
กฏหมาย และเลขานุการบริ ษทั
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งบการเงิน
สาหรับปี บัญหีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานของผู้สอบบัญหีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และผล
การดาเนิ น งานและกระแสเงิ น สด

สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิ น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีค วามเป็ นอิ ส ระจากบริ ษ ัท ตามข้อ กาหนดจรรยาบรรณของผู ้ป ระกอบ
วิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบ
การเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและผูบ้ ริ หาร
ความรับผิดหอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดหอบของผู้สอบบัญหีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

98

รายงานประจาปี 2559
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
ดีลอยท์ ทู้ห โธมัทสุ ไหยยศ สอบบัญหี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•
•
•

•

ระบุและประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่ เกี่ยวข้องในงบการเงิ น หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงิ นแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบ
จากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

เพิม่ ศักดิ์ วงศ์ พหั รปกรณ์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ห โธมัทสุ ไหยยศ สอบบัญหี จากัด
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
อุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

2559

2558

353,467,296
80,000,000
198,126,541
1,304,939,829
197,951
7,800,000
45,789,872
22,294,204
12,359,953
73,790,969

345,412,872
34,903,711
1,156,670,879
7,800,000
45,023,541
15,907,974
11,065,586
63,064,394

2,098,766,615

1,679,848,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ

2559

2558

40,107,955
813,341,367
50,664,034
96,390,103

201,977,927
316,953,052
43,482,504
64,353,638

1,000,503,459

626,767,121

600,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

38,978,000
459,285,156

36,498,000
416,583,836

1,098,263,156

1,053,081,836

2,098,766,615

1,679,848,957

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น

4.13
4.14

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ชาระครบ
แล้ว
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

4.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2559

2558

4.16
4.17
4.8
4.8

519,377,466
12,635,970
2,301,995
1,188,260
17,881,900
35,464,735
6,079,807

445,225,393
6,735,911
3,431,210
1,163,831
19,212,051
36,430,853
5,014,742

594,930,133

517,213,991

11,303,945
78,736,958

11,895,645
74,211,030

324,032,978
62,410,821
960,000
55,155,308

295,194,459
64,075,368
840,000
49,518,054

940,516
533,540,526

(551,285)
495,183,271

รายได้
ค่านายหน้าสุทธิ
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากตราสารอนุพนั ธ์
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย

4.6
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น

4.18

4.13
4.18

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม

2559

2558

61,389,607
11,870,803

22,030,720
4,387,044

49,518,804

17,643,676

(5,421,855)
1,084,371

(1,830,119)
366,024

(4,337,484)

(1,464,095)

45,181,320

16,179,581

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

0.83

0.29

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก

หุ้น

60,000,000

60,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
ทุนที่ออก
และ

กาไรสะสม

หาระแล้ว

ทุนสารอง

รวม

ยังไม่ ได้
จัดสรร

ส่ วนของ
เจ้ าของ

ตาม
กฎหมาย
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสารองตามกฎหมาย

600,000,000

35,615,000

401,287,255

1,036,902,255

-

-

16,179,581

16,179,581

(883,000)
416,583,836

1,053,081,836

-

-

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

600,000,000

883,000
36,498,000

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสารองตามกฎหมาย

600,000,000

36,498,000

416,583,836

1,053,081,836

-

2,480,000

45,181,320
(2,480,000)

45,181,320
-

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

600,000,000

38,978,000

459,285,156

1,098,263,156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงานเพิ่มขึ้น
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น

2558

61,389,607

22,030,720

18,053,836
1,195,574
(255,058)
383
11,303,945
(53,414,480)
(10,714,427)
53,807,568
(4,370,211)

19,303,156
(551,285)
11,895,645
(55,698,094)
(12,472,550)
55,601,920
(19,447,835)

76,996,737

20,661,677

(80,000,000)
(163,222,830)
(149,454,375)
(197,951)
(8,717,290)

(32,029,124)
(79,012,161)
(1,772,357)

(161,869,972)
496,388,315
1,759,675
16,406,800

166,146,645
(44,962,745)
5,154,089
(50,230,652)
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
2559
(48,907,628)
28,089,109

2558
(36,706,305)
(16,044,628)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(13,675,782)
12,150
(6,371,053)
(20,034,685)

(10,128,096)
(5,599,813)
(15,727,909)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

8,054,424
345,412,872

(31,772,537)
377,185,409

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

353,467,296

45,412,872

เงินสดจากการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด )มหาหน(
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

การดาเนินงานของบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 898 อาคารเพลินจิ ตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีพนักงานจานวน 279 คน และ 302 คน ตามลาดับ และมีสาขาอยู่ 13 แห่ง
บริ ษทั มีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ใหญ่ โดยถือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 98.71 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว บริ ษทั
ใหญ่ และบริ ษทั ใหญ่ลาดับสู งสุ ดของธนาคาร คือ ธนาคารแห่ งโตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จากัด และบริ ษทั Mitsubishi UFJ Financial
Group, Inc. ตามล าดับ ทั้งสองบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในประเทศญี่ ปุ่ น บริ ษ ัทได้รั บอนุ ม ัติ จากกระทรวงพาณิ ชย์ให้ประกอบธุ รกิ จตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้

2.

1.

การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.

การค้าหลักทรัพย์

3.

การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน

4.

การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

6.

การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.

ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

เกณฑ์ การจัดทาและนาเสนองบการเงินและนโยบายการบัญหีทสี่ าคัญ
2.1

บริ ษทั จัดทาบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยโดยก าหนดรู ป แบบการน าเสนองบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1
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(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง “การนาเสนองบการเงิ น ” และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“กลต.”) ที่ สธ/ข/น. 53/2553
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่ อง “แบบงบการเงินสาหรับบริ ษทั หลักทรัพย์”
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับรอบบัญชีปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
สาหรับการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญหี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558) ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558) กาไรต่อหุน้
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บับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่วนงานดาเนินงาน

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญหี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญหี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559) ส่วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญหี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559) ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
แนวปฏิบัตทิ างการบัญหี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คาดว่าจะนามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มาเริ่ มถือ
ปฏิบตั ิกบั งบการเงิ นของบริ ษทั เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้และการนามาตรฐานการบัญชี เหล่านี้ มาถือปฏิบตั ิจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ งบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.4

งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ มีดงั นี้
2.4.1

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมและบริ การถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน และตราสารอนุพนั ธ์
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน และตราสารอนุพนั ธ์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
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รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ ืมโดยคานวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง เว้นแต่รายได้ดอกเบี้ ย
รับจากลูกหนี้ ทวั่ ไปที่มีหลักประกันไม่คุม้ หนี้ ลูกหนี้ ผ่อนชาระรายที่มีงวดการชาระเงิ นไม่เกินสามเดือนซึ่ งค้างชาระ
เงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ยตั้งแต่สามเดื อนขึ้ นไป ลู กหนี้ ผ่อนชาระรายที่ มีงวดการช าระเงิ นเกิ นกว่าสามเดื อน เว้นแต่ มี
หลักฐานที่ชดั เจนและทาให้เชื่อได้วา่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั หลักทรัพย์จะได้รับชาระหนี้ท้ งั หมด ลูกหนี้
สถาบันการเงิ นที่ มีปัญหาและลูกหนี้ อื่นที่คา้ งชาระดอกเบี้ ยตั้งแต่สามงวดขึ้นไป รับรู ้ รายได้ตามเกณฑ์เงิ นสด ทั้งนี้
เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง “การจัดทาบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ย
คุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์”
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.4.2

การรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญ
ั ชีเงินสด การซื้ อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิต
บาลานซ์และการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุมภายในของบริ ษทั ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์และหนี้ สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น

2.4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ทุกประเภทที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีภาระผูกพันแต่ไม่รวม บัตรเงินฝากและบัญชีเงินฝากของบริ ษทั เพื่อลูกค้า ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.4.4

เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงิ นฝากในสถาบันการเงิ น หมายถึ ง เงิ นฝากประจา บัตรเงิ นฝาก ตัว๋ แลกเงิ นและตัว๋ สัญญาใช้เงิ นที่ ออกโดยสถาบัน
การเงินที่มีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา หรื อเงินฝากประจา บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญา
ใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวนั ครบกาหนดภายใน 3 เดือนแต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรู ปแบบเดิมหรื อมี
ข้อ จ ากัด ในการเบิ ก ใช้ ทั้งนี้ ไม่ รวมบัญชี เงิ นฝากของบริ ษ ัทเพื่ อลู กค้า ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.4.5

ลูกหนี้และเจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการชาระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าผ่านสานักหัก
บัญชีในแต่ละวัน แสดงเป็ นยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้ สานักหักบัญชี รวมถึงเงินที่ได้นาไปวางเป็ นประกันกับ
สานักหักบัญชีซ้ือขายล่วงหน้าในการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์

2.4.6

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุ ทธิ ลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และลูกหนี้ ธุรกิ จ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบวกดอกเบี้ยค้างรับ ทั้งนี้ ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอด
ดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซ้ือนั้นมาวาง
เป็ นประกัน ลูกหนี้ยมื หลักทรัพย์และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นาไปวางเป็ นประกันกับเจ้าหนี้
หุน้ ยืมหรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดที่ไม่สามารถชาระเงินได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินคดีประนอมหนี้หรื อผ่อนชาระ เป็ นต้น
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและพิจารณาความเสี่ ยงในการเรี ยกชาระและ
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกัน โดยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้ และการตั้งสารองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง “การจัดทาบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั
หลักทรัพย์” และปั จจัยอื่นประกอบ

2.4.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ได้มีการจัดประเภท แสดงมูลค่าและรับรู ้กาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี้
เงิ นลงทุนของบริ ษทั ประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารหนี้ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า และเงิ นลงทุน
ทัว่ ไป
หลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมรับรู ้เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยแสดงรวมอยูใ่ นกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดจัดเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและแสดงใน ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
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มูลค่ายุติธรรมหรื อราคาตลาดของเงิ นลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใช้ราคาเสนอซื้ อ
ครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปี
ตราสารหนี้ ภาคเอกชนและหลักทรัพย์ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ราคาตลาดใช้ราคาเสนอซื้ อของสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ ไทย ณ วันที่ในรายงาน กรณี ไม่มีราคาซื้ อขายจะคานวณราคาตลาดขึ้นโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับด้วยค่า
ความเสี่ ยงที่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จาหน่ายระหว่างปี คานวณตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2.4.8

อุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

2.4.9

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่ายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์คานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนแสดงตามราคาทุนโดยจะทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจาทุกวันที่ในรายงานและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

2.4.10

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นภาระของบริ ษทั จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก

2.4.11

สัญญาเช่าดาเนินงานระยะยาว
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ น ทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าบันทึกเป็ น
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุสญ
ั ญาเช่าในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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2.4.12

ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินเมื่อมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันดังกล่าว ในกรณี ที่
ไม่สามารถกาหนดมูลค่าได้อย่างชัดเจนจะใช้การประมาณมูลค่าภาระผูกพันดังกล่าว

2.4.13

ผลประโยชน์ของพนักงาน
2.4.13.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึ ก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดรายการ
2.4.13.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1.

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ภาระผูกพันนี้ ได้แสดงถึงผลประโยชน์ที่พนักงานทุกคนจะได้รับเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์น้ ี ได้ถูกพิจารณาเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้โดย
มิ ได้จัดตั้งเป็ นกองทุ น ตามนิ ยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง
“ผลประโยชน์ของพนักงาน” และแยกคานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) เพื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยการคานวณนี้ ได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งรวมถึง ประมาณการเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรา
การขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปั จจัยอื่นๆ
บริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุ น) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรั บรู ้ ในรายการก าไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
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2.

ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสม
บริ ษทั ได้รับรู ้ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสมของพนักงานที่ได้ปฏิบตั ิงานเป็ นหนี้ สินในงบ
แสดงฐานะการเงิน และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น

2.4.14

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้าอยูใ่ นรู ปคะแนนสะสมแก่ลูกค้าที่เข้าร่ วมโปรแกรมจากการทารายการตาม
เงื่อนไขที่กาหนดภายใต้โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า คะแนนสะสมดังกล่าวที่ลูกค้าได้รับจากโปรแกรม
สิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถนามาแลกรางวัลได้ในอนาคต
ภาระผูกพันจากการให้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับรางวัลในอนาคตได้มีการรับรู ้และ วัดมูลค่าตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับตามจานวนคะแนนสะสมทั้งหมดที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ คูณด้วยมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณต่อหน่วยคะแนน
ภาระผูกพันดังกล่าวจะมีการปั นส่ วนจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับ โดยรับรู ้เป็ น “รายได้รอการตัด
บัญชี จากโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลูกค้า” โดยแสดงรายการภายใต้หนี้ สินอื่ นและรั บรู ้ เป็ นรายได้ค่า
นายหน้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ

2.4.15

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ประกอบด้วย จานวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี

2.4.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงิ นได้ในงวดปั จจุบนั คือ จานวนภาษีเงิ นได้ที่ตอ้ งชาระโดยคานวณจากกาไรทางภาษีสาหรับปี
กาไรทางภาษีแตกต่างจากกาไรที่แสดงในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เนื่องจากกาไรทาง
ภาษีไม่ได้รวมรายการที่ สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในปี อื่ นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ ไม่
สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คานวณโดยใช้อตั ราภาษี ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.4.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินในงบการเงิ นกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ใช้ในการคานวณกาไรทางภาษี (ฐานภาษี )
บริ ษ ัท ได้รั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ส าหรั บ ผลแตกต่ า งชั่ว คราวทุ ก รายการ และรั บ รู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
กาไรทางภาษีจะมีจานวนเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง การ
กลับรายการจะทาเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีบางส่วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั คานวณมูลค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ด้วยอัตราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั จะหักกลบกันได้ เมื่อบริ ษทั มีสิทธิตามกฎหมาย
ในการนาสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมา หักกลบกันและบริ ษทั ตั้งใจจะชาระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอด
สุทธิหรื อตั้งใจจะรับชาระสิ นทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้เมื่อสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ใน
งวดปั จจุบนั สามารถหักกลบกันได้และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริ ษทั แสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรื อรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกาไรหรื อขาดทุนไว้ในงบ
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น รายการภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
2.4.16

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนักของหุน้
สามัญที่ออกและชาระแล้วในระหว่างปี
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าอื่นคงเหลือที่มีผลกระทบต่อการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด
117

รายงานประจาปี 2559
2.4.17

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิ นจัดประเภทเป็ นอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นเพื่อค้า บริ ษทั รับรู ้กาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ทางการเงินในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับ
งวดบัญชีที่เกิดขึ้น มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินคานวณจากราคาที่ใช้ชาระราคา ณ สิ้ นวัน
ทาการของบริ ษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บันทึ กเงิ นวางประกันจากการมี รายการซื้ อขายตราสารอนุ พนั ธ์ในตลาดอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นแห่ ง
ประเทศไทยในบัญชีลูกหนี้สานักหักบัญชี

2.4.18

ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการกาหนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดง
จานวนสิ นทรั พย์ หนี้ สิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นปี
รวมทั้งการแสดงรายได้และค่ าใช้จ่ ายของปี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิ จารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้

3.

การบริหารความเสี่ยง
3.1

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบแสดงโดยนัยถึงการดารงความเพียงพอของเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีตลาด
รองรับ ความสามารถในการหาได้ของแหล่งเงินทุนโดยมีวงเงินอานวยความสะดวกในการกูย้ ืมที่ ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่าง
เพียงพอและความสามารถในการรักษาสถานะตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จะดารงความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้มีความเพียงพอในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ”
กาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทาการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าล้านบาทและไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละเจ็ดของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทาการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเจ็ดของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีส่วนของเจ้าของเกินกว่าเกณฑ์ที่สานักหักบัญชีกาหนด
รายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินจาแนกตามระยะเวลา ครบกาหนด แสดงไว้ในตาราง
ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อทวงถาม

น้ อยกว่า 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่ มีกาหนด

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

353,467,296

-

-

-

353,467,296

-

80,000,000

-

-

80,000,000

-

198,126,541

-

-

198,126,541

630,588,566

677,710,096

-

197,951

-

-

197,951

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ

-

1,160,245 1,309,458,907

-

-

-

7,800,000

7,800,000

-

40,107,955

-

-

40,107,955

-

813,341,367

-

-

813,341,367

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่ มี
เมือ่ ทวงถาม น้ อยกว่ า 1 ปี 1 - 5 ปี
บาท

บาท

กาหนด

รวม

บาท

บาท

บาท

-

-

345,412,872

-

-

34,903,711

-

-

1,160,039,861
7,800,000

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนสุทธิ

265,412,872 80,000,000
-

34,903,711

655,849,469 504,190,392
-

-

-

7,800,000

เจ้าหนี้สานักหักบัญชี

-

201,977,927

-

-

201,977,927

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

-

316,953,052

-

-

316,953,052

หนีส้ ินทางการเงิน

การจัดการส่วนทุนของบริ ษทั เป็ นไปเพื่อการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นและเพื่อดารงไว้ ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
3.2

ความเสี่ ยงที่สาคัญของเครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายบัญชี ที่สาคัญ วิธีการที่ ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 2.4
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3.2.1

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินนั้น เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย อันอาจจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปั จจุบนั และในอนาคต ความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ย
นี้ เกิ ดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของหรื ออาจเกิ ดจากการ
คาดการณ์ที่ผิดพลาดในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสิ นทรัพย์และหนี้สิน
บริ ษทั ไม่มีการซื้อตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจาแนกตามระยะเวลาครบกาหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แสดงไว้ในตาราง
ดังต่อไปนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาคงเหลือก่ อนครบกาหนด

ปรั บขึ้นลง

ของสั ญญาหรื อก่ อนกาหนดอัตราใหม่

ตามอัตราตลาด น้ อยกว่ า

1-5 ปี

1 ปี
บาท

บาท

มากกว่ า

ไม่ มีกาหนด

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
)ร้ อยละ(

รวม
ไม่ มี

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

ดอกเบีย้

บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

-

68,328,962

บาท

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

285,138,334

-

353,467,296

0.40 - 1.20

1.40 - 1.45

เงินฝากในสถาบันการเงิน

-

80,000,000

-

-

-

-

80,000,000

-

1.40 - 1.45

ลูกหนี้สานักหักบัญชี

-

3,600,821

-

-

-

194,525,720

198,126,541

-

1.53

สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

-

630,588,566

-

-

677,710,096

1,309,458,907

-

5.20 - 15.00

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

-

-

-

-

-

197,951

197,951

-

-

เงินลงทุนสุ ทธิ

-

-

-

-

-

7,800,000

7,800,000

-

-

-

-

-

-

-

40,107,955

40,107,955

-

-

-

-

-

-

-

813,341,367

813,341,367

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
1,160,245

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสุ ทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาคงเหลือก่ อนครบกาหนด

ปรั บขึ้นลง

ของสั ญญาหรื อก่ อนกาหนดอัตราใหม่

ตามอัตราตลาด น้ อยกว่ า

1-5 ปี

1 ปี
บาท

บาท

มากกว่ า ไม่ มีกาหนด
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
)ร้ อยละ(

รวม
ไม่ มี

อัตราลอยตัว อัตราคงที่

ดอกเบีย้

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 193,000,298 80,000,000

-

-

-

72,412,574

ลูกหนี้สานักหักบัญชี

32,480,280

บาท

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน

-

2,423,431

-

-

-

-

655,849,469

-

-

-

-

-

-

-

-

7,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345,412,872 0.40 - 1.35 1.45 - 2.50
34,903,711

-

2.23

504,190,392 1,160,039,861

-

5.50 - 15.00

7,800,000

-

-

201,977,927

201,977,927

-

-

316,953,052

316,953,052

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนสุ ทธิ

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสุ ทธิ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สาหรับเครื่ องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ย แสดงไว้ใน
ตารางดังต่อไปนี้
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือถัว

ดอกเบีย้ รับ

เฉลีย่

เครื่องมือทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลีย่

บาท

บาท

)ร้ อยละ(

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

54,595,102

645,936

1.183

เงินฝากในสถาบันการเงิน

52,131,226

741,616

1.423

643,385,746

35,464,735

5.512

สินทรัพย์ ทางการเงิน

เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือถัว
เครื่องมือทางการเงิน

ดอกเบีย้ รับ

เฉลีย่

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลีย่

บาท

บาท

)ร้ อยละ(

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

123,589,018

1,786,845

1.446

เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์

656,592,003

36,430,853

5.548

สินทรัพย์ ทางการเงิน

3.2.2

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อเกิ ดจากความเสี่ ยงจากการที่ ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดใน
สัญญาที่ทาไว้กบั บริ ษทั และทาให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยมีการ
วิเคราะห์สินเชื่ อจากข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า และการติดตามลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อนี้ มีมูลค่า
ตามที่แสดงไว้ในด้านสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากหักสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
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3.3

ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และ/หรื อราคาของตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่ งอาจจะมี
ผลทาให้มูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการจัดการความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้โดยกาหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง การกาหนดตัวชี้วดั และเพดานความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม
ตลอดจนกาหนดให้มีหน่ วยงานในการติ ดตามและควบคุ มความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามที่นโยบายของบริ ษทั กาหนดไว้

3.4

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู ้
ร่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมิ นมูลค่า ในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ ง บริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่ วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่า
ยุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินนี้ใช้เกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดลาดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3โดยแบ่ งตามลาดับขั้นของข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ และตามลาดับความสาคัญของข้อมูลที่ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
-

ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า

-

ระดับที่ 2 เป็ นข้อมู ลอื่ นที่ สั งเกตได้ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมส าหรั บสิ นทรั พย์น้ ันหรื อหนี้ สิ นนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1

-

ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

บาท

บาท

197,951

-

ลาดับหั้นมูลค่ ายุตธิ รรม

ระดับที่ 2

สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าตามบัญหี

มูลค่ ายุตธิ รรม
ถือตามยอดคงเหลือ

บาท

บาท

353,467,296

353,467,296

80,000,000

80,000,000

198,126,541

198,126,541

1,309,458,907

1,309,458,907

7,800,000

7,800,000

40,107,955

40,107,955

813,341,367

813,341,367

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนสุทธิ
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าตามบัญหี

มูลค่ ายุตธิ รรม
ถือตามยอดคงเหลือ

บาท

บาท

สินทรัพย์ ทางการเงิน
345,412,872

345,412,872

34,903,711

34,903,711

1,160,039,861

1,160,039,861

7,800,000

7,800,000

เจ้าหนี้สานักหักบัญชี

201,977,927

201,977,927

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ

316,953,052

316,953,052

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนสุทธิ
หนีส้ ินทางการเงิน

วิธีการที่บริ ษทั ได้ใช้ในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้ สานักหักบัญชี ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า เงินลงทุนทัว่ ไปสุทธิ เจ้าหนี้สานักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสุ ทธิ มูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณถือตามจานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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4.

รายละเอียดประกอบรายการทีส่ าคัญ
4.1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

1,718,616

2,405,563

ค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

25,218,930

15,040,962

หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(20,046,835)

(15,727,909)

6,890,711

1,718,616

เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หนี้สินอื่น) - ต้นปี

เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หนี้สินอื่น) - ปลายปี
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4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน และออมทรัพย์
ใบรับฝากเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 3 เดือน
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า*
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

2559

2558

บาท

บาท

130,000

130,000

1,472,562,825

1,150,336,093

-

80,000,000

(1,119,225,529)

(885,053,221)

353,467,296

345,412,872

* ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า ไม่ตอ้ งแสดง
เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
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4.3

เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

1,000,000

1,000,000

ใบรับฝากเงินที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน

130,000,000

30,000,000

หัก

(51,000,000)

(31,000,000)

เงินฝากประจา

เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า*

รวมเงินฝากในสถาบันการเงิน

80,000,000

-

* ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า ไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

4.4

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้สานักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

ลูกหนี้สานักหักบัญชี

234,150,824

50,068,178

หัก

(36,024,283)

(15,164,467)

198,126,541

34,903,711

ลูกหนี้สานักหักบัญชีในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า*

รวมลูกหนีส้ านักหักบัญหี

* ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลูกหนี้สานักหักบัญชีในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
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4.5

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด

677,710,096

504,190,392

เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์

630,588,566

655,849,469

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

1,308,298,662

1,160,039,861

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

2,976,821

3,221,730

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุขอ้ 4.6)

(6,335,654)

(6,590,712)

1,304,939,829

1,156,670,879

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น

1,160,245

-

35,329

-

(1,195,574)

-

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุขอ้ 4.6)
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
รวมลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ าสุ ทธิ

-

-

1,304,939,829

1,156,670,879

บริ ษทั ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสิ นทรัพย์” ซึ่งรายละเอียดของลูกหนี้จดั ชั้นสรุ ปได้ดงั นี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การจัดหั้น

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า

ค่ าเผือ่ หนี้

มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ

สงสัยจะสู ญ

หลักทรัพย์ และสัญญา
ซื้อขายล่ วงหน้ าและ

และดอกเบีย้ ค้ างรับ

ดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
บาท
มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

บาท

1,311,275,483

(6,335,654)

1,195,574

(1,195,574)

1,312,471,057

(7,531,228)

บาท
1,304,939,829
1,304,939,829
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การจัดหั้น

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า

ค่ าเผือ่ หนี้

มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ

สงสัยจะสู ญ

หลักทรัพย์ และสัญญา
ซื้อขายล่ วงหน้ าและ

และดอกเบีย้ ค้ างรับ

ดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย

บาท

บาท

1,163,261,591

(6,590,712)

-

รวม

1,163,261,591

บาท
1,156,670,879
-

(6,590,712)

1,156,670,879

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นจานวน 7.53 ล้านบาท และ 6.59 ล้านบาท
ตามลาดับ ตามเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์เรื่ อง “การจัดทาบัญชี เกี่ ยวกับ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์”
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4.6

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

ยอดต้นปี

6,590,712

7,141,997

บวก หนี้สงสัยจะสูญ

1,195,574

หัก โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายปี

4.7

-

(255,058)

(551,285)

7,531,228

6,590,712

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เป็ นมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จานวน
1.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยมีอตั ราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 35.935 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งครบกาหนดวันที่
5 มกราคม 2560
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4.8

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

ราคาทุน

มูลค่ ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ ายุติธรรม

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทัว่ ไป

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

รวมเงินลงทุนทัว่ ไปสุทธิ

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

กาไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนั ธ์สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
2559

2558

บาท

บาท

กาไรจากเงินลงทุน

2,301,995

3,431,210

กาไรจากตราสารอนุพนั ธ์

1,188,260

1,163,831

135

รายงานประจาปี 2559
4.9

อุปกรณ์สุทธิ
อุปกรณ์สุทธิ ประกอบด้วย
ยอดต้ นปี

เพิม่ ขึน้

จาหน่ าย

ณ วันที่

โอนเข้ า/

ยอดปลายปี

(โอนออก)

ณ วันที่

1 มกราคม

31 ธันวาคม

2559

2559

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

40,475,236

-

20,041,225

ราคาทุน
เครื่ องตกแต่งสานักงาน

40,203,226

272,010

เครื่ องใช้สานักงาน

19,927,509

421,172

คอมพิวเตอร์

71,250,461

8,362,624

(307,456)
-

1,253,258

80,866,343

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้ อถอนทรัพย์สิน
รวมราคาทุน

4,648,000
136,029,196

9,055,806

(307,456)

1,253,258

4,648,000
146,030,804
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ณ วันที่

เพิม่ ขึน้

จาหน่ าย

1 มกราคม

โอนเข้ า/

ณ วันที่

(โอนออก)

31 ธันวาคม

2559

2559

บาท

บาท

บาท

บาท

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

(24,357,225)

(4,615,657)

เครื่ องใช้สานักงาน

(18,345,736)

(671,233)

คอมพิวเตอร์

(46,940,780)

บาท

-

-

(28,972,882)

294,923

-

(18,722,046)

(9,113,925)

-

-

(56,054,705)

(1,361,914)

(929,600)

-

-

(2,291,514)

(91,005,655)

(15,330,415)

294,923

-

(106,041,147)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้ อถอนทรัพย์สิน
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
งานระหว่างก่อสร้ าง
อุปกรณ์สุทธิ

45,023,541

7,053,473

-

(1,253,258)

5,800,215
45,789,872
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ยอดต้ นปี

เพิม่ ขึน้

จาหน่ าย

ณ วันที่

โอนเข้ า/

ยอดปลายปี

(โอนออก)

ณ วันที่

1 มกราคม

31 ธันวาคม

2558

2558

บาท

บาท

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

36,539,438

1,045,498

เครื่ องใช้สานักงาน

19,615,541

คอมพิวเตอร์

63,954,268

บาท

บาท

บาท

-

2,618,290

40,203,226

302,716

-

9,252

19,927,509

7,296,193

-

-

71,250,461

-

-

4,648,000

ราคาทุน

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้ อถอนทรัพย์สิน
รวมราคาทุน

4,648,000

-

124,757,247

8,644,407

-

2,627,542

136,029,196

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

(19,419,262)

(4,937,963)

-

-

(24,357,225)

เครื่ องใช้สานักงาน

(16,967,255)

(1,378,481)

-

-

(18,345,736)

คอมพิวเตอร์

(37,286,395)

(9,654,385)

-

-

(46,940,780)

(432,314)

(929,600)

-

-

(1,361,914)

(74,105,226)

(16,900,429)

-

-

(91,005,655)

2,102,910

524,632

-

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้ อถอนทรัพย์สิน
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
งานระหว่างก่อสร้ าง
อุปกรณ์สุทธิ

52,754,931

(2,627,542)

45,023,541
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สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าเสื่ อมราคา

2559

2558

บาท

บาท

15,330,415

16,900,429

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้
งานอยูม่ ีจานวน 69.46 ล้านบาท และ 55.17 ล้านบาท ตามลาดับ
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4.10

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ ประกอบด้วย
อายุการตัด

ยอดต้ นปี

เพิม่ ขึน้

จาหน่ าย

โอนเข้ า/

ยอดปลายปี

จาหน่ าย

ณ วันที่

(โอนออก)

ณ วันที่

คงเหลือ

1 มกราคม

31 ธันวาคม

2559

2559

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

44,054,129

1,683,023

-

3,189,290

48,926,442

3,912,329

-

-

-

3,912,329

519,740

-

-

-

519,740

48,486,198

1,683,023

-

3,189,290

53,358,511

(37,365,914)

(2,723,421)

-

-

(40,089,335)

รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม

(37,365,914)

(2,723,421)

-

-

(40,089,335)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4,787,690

7,426,628

-

(3,189,290)

9,025,028

ราคาทุน
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพนั ธ์
ค่าธรรมเนียมซื้อขายอนุพนั ธ์ทางอินเตอร์เน็ต
รวมราคาทุน

1 - 5 ปี

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนสุ ทธิ

15,907,974

22,294,204
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อายุการตัด

ยอดต้ นปี

เพิม่ ขึน้

จาหน่ าย

โอนเข้ า/

ยอดปลายปี

จาหน่ าย

ณ วันที่

(โอนออก)

ณ วันที่

คงเหลือ

1 มกราคม

31 ธันวาคม

2558

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

40,038,520

2,104,344

-

1,911,265

44,054,129

3,912,329

-

-

-

3,912,329

519,740

-

-

-

519,740

44,470,589

2,104,344

-

1,911,265

48,486,198

(34,963,187)

(2,402,727)

-

-

(37,365,914)

รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม

(34,963,187)

(2,402,727)

-

-

(37,365,914)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

2,931,376

3,767,579

-

(1,911,265)

4,787,690

ราคาทุน
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพนั ธ์
ค่าธรรมเนียมซื้อขายอนุพนั ธ์ทางอินเตอร์เน็ต
รวมราคาทุน

1 - 5 ปี

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนสุ ทธิ

12,438,778

15,907,974
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สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าตัดจาหน่าย

2559

2558

บาท

บาท

2,723,421

2,402,727

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งหักค่าตัดจาหน่ ายทั้ง
จานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีจานวน 33.15 ล้านบาท และ 30.93 ล้านบาท ตามลาดับ
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4.11

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่

รายการที่รับรู้ในงบ

ณ วันที่

1 มกราคม

กาไรขาดทุนและกาไร

31 ธันวาคม

2559

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

2559

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญหี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าตัดจาหน่ายซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์

1,406,571

(148,615)

1,257,956

ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

1,318,143

(51,012)

1,267,131

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

8,696,500

1,436,306

10,132,806

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน

272,383

185,920

458,303

อื่นๆ

7
รวม

11,693,604

-

7

1,422,599

13,116,203

39,590

39,590

628,018

88,642

716,660

628,018

128,232

756,250

11,065,586

1,294,367

12,359,953

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญหี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญหีสุทธิ

-
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่

รายการที่รับรู้ในงบ

ณ วันที่

1 มกราคม

กาไรขาดทุนและกาไร

31 ธันวาคม

2558

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

2558

บาท

บาท

บาท

ค่าตัดจาหน่ายซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์

1,579,335

(172,764)

1,406,571

ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

1,428,400

(110,257)

1,318,143

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

7,299,659

1,396,841

8,696,500

272,383

272,383

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญหี
ผลแตกต่างชัว่ คราว

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
อื่นๆ

7

รวม

-

7

10,307,401

1,386,203

11,693,604

539,377

88,641

628,018

539,377

88,641

628,018

9,768,024

1,297,562

11,065,586

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญหี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญหีสุทธิ
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4.12

สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

เงินมัดจา

6,704,172

6,709,119

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

3,499,472

1,249,596

46,176,039

42,660,687

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

7,456,301

6,713,504

ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การค้างรับสุทธิ

9,216,688

4,966,012

738,297

765,476

73,790,969

63,064,394

กองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบการชาระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์

สิ นทรัพย์อื่น
รวม
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4.13

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4.13.1

บริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน จานวนค่าใช้จ่ายที่
บันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
4,716,440
3,912,116
1,329,512
1,256,195
6,045,952
5,168,311

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

2559

2558

บาท

บาท

40,288,141

33,951,211

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

4,716,440

3,912,116

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,329,512

1,256,195

(1,025,041)

220,473

5,812,331

-

การวัดมูลค่าใหม่
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดจากการปรับปรุ งประสบการณ์
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน

634,565

1,609,646

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ

(3,492,360)

(661,500)

รับ-โอนพนักงานกับบริ ษทั ในเครื อ

(1,067,370)

-

ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

47,196,218

40,288,141

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคานวณภาระผูกพันภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
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2559

2558

ร้ อยละ

ร้ อยละ

อัตราคิดลด

3.2

3.3

อัตราเงินเฟ้ อ

2.5

3.0

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

6.0

6.0

ข้อสมมติฐานทางการเงิน

การวิเคราะห์ ขอ้ สมมติ ฐานทางการเงิ น ที่ มี ผลกระทบเพิ่ มขึ้ น ต่ อมู ลค่ าปั จจุ บัน ของ (ลดลง )/ภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

4.13.2

2559

2558

บาท

บาท

อัตราคิดลด - เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1

(4,776,581)

(3,862,732)

อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

5,576,999

4,446,466

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

5,362,030

4,281,817

อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1

(4,699,601)

(3,804,338)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น จานวน 3.47 ล้าน
บาท และ 3.19 ล้านบาท ตามลาดับ

4.13.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามสัญญาที่บริ ษทั ได้ทาสัญญา
แล้วเป็ นจานวน 8.72 ล้านบาท
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4.14

หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

4.15

2559

2558

บาท

บาท

โบนัสพนักงานค้างจ่าย

24,981,514

16,003,334

ค่านายหน้าค้างจ่ายของพนักงาน

16,288,554

11,507,556

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

9,868,052

29,730

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายของพนักงาน

3,082,327

2,733,196

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

18,023,471

12,946,383

หนี้สินอื่น

24,146,185

21,133,439

รวม

96,390,103

64,353,638

ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ สาหรับปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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4.16

ค่านายหน้าสุทธิ
ค่านายหน้าสุทธิสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

459,222,240

388,543,892

ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

24,327,510

26,140,756

ค่านายหน้าอื่น

38,274,416

30,540,745

รายได้รอการรับรู ้จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

(2,446,700)

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รวม
4.17

-

519,377,466

445,225,393

2559

2558

บาท

บาท

1,400,000

1,300,000

ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมและบริ การสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
รวม

546,000

-

10,689,970

5,435,911

12,635,970

6,735,911

149

รายงานประจาปี 2559
4.18

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2559

2558

บาท

บาท

ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปั จจุบนั

12,080,799

5,318,582

(1,294,367)

(1,297,562)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น

1,084,371

366,024

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(209,996)

(931,538)

11,870,803

4,387,044

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญหี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นหรื อกลับรายการ

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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การกระทบยอดของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างอัตราภาษีที่ใช้และอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
บาท

2558
อัตราภาษี

บาท

)ร้ อยละ(
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

61,389,607

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

12,277,921

อัตราภาษี
)ร้ อยละ(

22,030,720
20.00

4,406,144

20.00

รายการบวกกลับ: ผลกระทบทางภาษีของรายได้
และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้นทางภาษี

548,518

351,380

(758,099)

(315,795)

(197,537)

(54,685)

รายการหักออก: ผลกระทบทางภาษีของรายได้
และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
รายการปรับปรุ งเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปีก่อน
ที่ตอ้ งรับรู้ในปี ปัจจุบนั
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

11,870,803

19.34

4,387,044

19.91

บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงินได้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้คานวณจากกาไรก่อนภาษีบวกกลับด้วยรายการซึ่ งไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากร
4.19

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริ ษทั จ่ายสมทบอีก
ส่วนหนึ่งโดยได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว

เงินสมทบซึ่งได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
11,471,355
10,857,168
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5.

ข้ อมูลเพิม่ เติม
5.1

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้ผูบ้ ริ หารสาคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้
2559
บาท
50,919,851
12,243,134
63,162,985

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

5.2

2558
บาท
29,717,495
1,172,736
30,890,231

รายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการทางธุรกิจที่สาคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้ หรื อการมีผถู ้ ือหุ ้นและ/หรื อกรรมการ
บางส่วนร่ วมกันและ/หรื ออยูภ่ ายใต้กลุ่มบริ ษทั ใหญ่เดียวกัน หรื อเกี่ยวข้องโดยมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ใหญ่ ดังนั้นงบการเงิน
นี้ จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซึ่ งการกาหนดราคาซื้ อขายระหว่างกัน การกาหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันและเงื่อนไข
ต่างๆ เป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็ นเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
รายชื่อของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการทางธุรกิจกับบริ ษทั มีดงั นี้คือ
หื่อบริษัท

ความสั มพันธ์

ประเภทของธุรกิจ

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

บริ ษทั ใหญ่

ธนาคารพาณิ ชย์

บลจ. กรุ งศรี

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั จัดการกองทุน

บจ. กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ให้เช่าคอนโดมิเนียม

บจ. ซีเคเอสโฮลดิ้ง

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์

บจ. ซันไรส์อิควิต้ ี

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการลงทุนใน
ประเทศไทย
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หื่อบริษัท

ความสั มพันธ์

ประเภทของธุรกิจ

บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วสิ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

สิ นเชื่อส่ วนบุคคลและบัตรเครดิต

บจ. จี แอล แอสเซทส์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณาและให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บจ. ทุนรุ่ งเรื อง

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บจ. บีบีทีวี แซทเทลวิชนั่

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บจ. บีบีทีวี โปรดัคชันส์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บจ. บีบีทีวี แอสเซตเมเนจเมนท์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บจ. บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งศรี อยุธยา

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ หารทรัพย์สิน

บจ. บัตรกรุ งศรี อยุธยา

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

สิ นเชื่อส่ วนบุคคลและบัตรเครดิต

บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชัน่ แนล

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การทางธุรกิจท่องเที่ยว

บจ. มหากิจโฮลดิ้ง

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ประกันภัย

บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั เพื่อการลงทุน

บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกิจให้เช่ารถยนต์

บจ. สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การโฆษณา

บมจ. อลิอนั ซ์อยุธยา ประกันชีวติ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ประกันชีวติ

Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั หลักทรัพย์

Morgan Stanley & Co. International Plc.

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ การทางการเงิน

แอนด์เซอร์วสิ
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ยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

2558

บาท

บาท

213,222,697

160,885,964

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
สิ นทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

197,951

-

สินทรัพย์อนื่ - เงินมัดจา
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

429,331

429,331

4,372,939

4,381,687

4,802,270

4,811,018

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

6,358,505

1,677,681

บลจ. กรุ งศรี

1,485,209

1,312,717

บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
รวม
สินทรัพย์อนื่ - ค่าธรรมเนียมและค่าบริการค้างรับ

บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
รวม

-

44,870

7,843,714

3,035,268

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

137,496

105,839

บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้ แอนด์เซอร์วิส

173,662

สินทรัพย์อนื่ - อืน่ ๆ

รวม

-

311,158

105,839

3,249,966

5,570,805

96,942

294,551

452,680

400,000

3,799,588

6,265,356

หนีส้ ินอืน่ - อืน่ ๆ
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บลจ. กรุ งศรี
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
รวม
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สาหรับปี สิ้นสุ ด

นโยบายการกาหนดราคา

วันที่ 31 ธันวาคม
2559

2558

บาท

บาท

รายได้
ค่านายหน้ า
บลจ. กรุ งศรี

17,759,825

14,303,789

ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า

บจ. กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ

2,987

-

การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/

บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์

138,825

-

หรื อตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล

-

177,708

บมจ. อลิอนั ซ์อยุธยา ประกันชีวิต

930,714

322,535

Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited

264,765

14,804

Morgan Stanley & Co. International Plc.

2,109,998

205,425

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม

3,253

-

21,210,367

15,024,261

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

9,960,990

4,403,451

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล

409,874

589,403

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

10,370,864

4,992,854

15,498,318

16,797,340

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

4,010,310

3,504,772

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บจเจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิส .

1,500

2,250

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บจบัตรกรุ งศรี อยุธยา .

6,300

8,600

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

4,018,110

3,515,622

ค่าธรรมเนียมและบริการ

รวม
ดอกเบีย้ และเงินปันผล
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

อัตราตลาด

รายได้อนื่

รวม
ค่าให้ จ่าย
ค่าให้ จ่ายในการกู้ยมื
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

-

4,027

อัตราตลาด

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

5,602,670

5,390,009

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
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สาหรับปี สิ้นสุ ด

นโยบายการกาหนดราคา

วันที่ 31 ธันวาคม
2559

2558

บาท

บาท

ค่าให้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

32,112

บมจอลิอนั ซ์อยุธยา ประกันชีวิต .
รวม

146,556

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

2,645,299

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

32,112

2,791,855

1,918,462

1,906,013

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

22,852,360

22,323,319

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

3,474,083

3,610,700

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

32,020

33,021

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

28,276,925

27,873,053

12,850,771

10,846,177

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

1,051,968

1,172,503

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ค่าให้ จ่ายเกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บจ .บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
บจ รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้ .
แอนด์เซอร์วิส
บมจศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย .
รวม

ค่าให้ จ่ายอื่น
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บลจกรุ งศรี .
บจเฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์ เนชัน่ แนล .
รวม

968,838
14,871,577

-

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

12,018,680
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5.3

การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
บริ ษทั ดาเนิ นกิจการในส่ วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยดาเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศ
ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่า บริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

5.4

สัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การระยะยาว
สัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
2559

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5.5

2558

บาท

ดอลลาร์ สหรัฐ

บาท

ดอลลาร์ สหรัฐ

13,796,400

32,413

26,208,166

32,413

2,206,430

122,927

14,234,429

171,547

วันที่อนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้อ อกงบการเงิ น เมื่ อ วัน ที่
28 กุมภาพันธ์ 2560
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เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รายงานประจาปี 2559
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ที่ มีประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น โดยระบบที่ ดีจะ
สามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ น
หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ จะต้องด าเนิ นการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มี ระบบควบคุ มภายในที่ เหมาะสม และเพียงพอในการดู แลการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการ
ทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จากไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส
ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ น
เครื่ องมือช่วยให้บริ ษทั ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง
framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคาถามหลักยังแบ่ง
ออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ภาพของแต่ละส่วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนาไปใช้
บริ ษัทควรใช้ แบบประเมินนี ้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยทุกปี และอาจมีการ
ทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นความเห็น มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยูบ่ นพื ้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้ วพบว่า บริ ษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ในข้ อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนัน้ หรื อมีแล้ วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบไว้ ด้วย

1

เป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้ แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors

หรื อ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่ อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

2

ให่

ไม่ ให่

/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษัท
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2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
2. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร 1โดยได้สงวนสิ ทธิ์ อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

ให่

ไม่ ให่

/

/

2.3 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบ

/

บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั และมีความเชี่ ยวชาญที่ เป็ น

ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้

/

2.5 คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และ
มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมี อิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างเป็ นอิ สระ ใน

/

จานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งการสร้ างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิ จกรรมการควบคุ ม

/

ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม
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3.

ฝ่ ายบริหารได้ จดั ให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ให่

ไม่ ให่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาคัญ ซึ่ งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง

/

กัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

4.

/

/

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1

ให่

ไม่ ให่

บริ ษทั มี นโยบายและวิธีการปฏิ บัติเพื่อ จัดหา พัฒนา และรั กษาบุ คลากรที่ มีความรู ้ และ

ความสามารถที่ เ หมาะสม และมี ก ระบวนการสอบทานนโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บัติ น้ ัน อย่า ง

/

สม่าเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิ บัติง านดี และการจัด การต่อ บุ ค ลากรที่ มี ผ ลงานไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย รวมถึ ง การสื่ อ สาร

/

กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

/
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คาถาม
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

5.

ให่

ไม่ ให่

/
/

องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์ กร
คาถาม

ให่

5.1 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่
จาเป็ น

/

5.2 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั

/

5.3 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย

/

5.4 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่ มากเกิ นไปในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

/

ไม่ ให่
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การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่างหัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ให่

ไม่ ให่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิ บัติตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุ รกิ จใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงิ นมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึงสิ ทธิ หรื อ

/

ภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิ น โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่ สาคัญ เช่ น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง

/
/

6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของ

/

องค์กร

7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม

ให่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ

/

ไม่ ให่

7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร
ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนิ นงาน การรายงาน การปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้าน

/

เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง

/
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คาถาม

ให่

7.4 บริ ษทั ได้ประเมิ นความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิ จารณาทั้งโอกาสเกิ ด เหตุการณ์ และ

ไม่ ให่

/

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วม

/

รับความเสี่ ยง (sharing)

8.

องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์ กร
คาถาม

ให่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

/

ไม่ ให่

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิ บตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้ าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมาย

/

ยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ งจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
มาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่กาหนดไว้

/
/
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9.

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ให่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ
การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

/

ไม่ ให่

9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการปลี่ยนแปลง

/

นั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

/

อย่างเพียงพอแล้ว
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มาตการควบคุม (Control Activities)
10.

องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม

ให่

ไม่ ให่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่ น สภาพแวดล้อ ม ความซั บ ซ้ อ นของงาน ลัก ษณะงาน ขอบเขตการด าเนิ น งาน รวมถึ ง

/

ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมตั ิของ
ผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการ
กาหนดขนาดวงเงิ นและอานาจอนุ มตั ิ ของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุ มตั ิ โครงการ
ลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ
ขั้น ตอนการเบิ ก จ่ า ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ การเบิ ก ใช้เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เป็ นต้น โดยได้จัด ให้ มี
กระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทา
รายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูล

/

ให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุ มตั ิ ธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในลักษณะที่ มีผลผูกพัน
บริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้ อขายสิ นค้า การให้กูย้ ืม การค้ าประกัน บริ ษทั ได้

/

ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน
บริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ น
ต้น
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คาถาม
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ

ให่

ไม่ ให่

/

/

10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ

/

(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

11.

องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ห่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษทั ควรก าหนดการควบคุ มของโครงสร้ างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี ความ
เหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ให่

ไม่ ให่

/

/
/
/
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12.

องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าหนดไว้น้นั
สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม

ให่

ไม่ ให่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาส
หรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว

/

12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรม
นั้น

/

12.3 บริ ษทั มี นโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

/

12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกาหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี ้)

-NA-

12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดย
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน

/

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร
ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน

/

12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

/
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ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13.

องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล

ให่

ไม่ ให่

/
/

13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบ

/

ต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน

/

ระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมี รายละเอี ยดตามควรเพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ ยวกับความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของกรรมการแต่ละราย
เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา

/

ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่

/

13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ องในการควบคุม

/

ภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

169

รายงานประจาปี 2559
14.

องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดหอบต่ อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การ
ควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

ให่

ไม่ ให่

/

14.2 บริ ษ ัท มี ก ารรายงานข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสม่ า เสมอ และ ท าให้
คณะกรรมการบริ ษ ัทสามารถเข้า ถึ งแหล่ง สารสนเทศที่ จ าเป็ นต่อ การปฏิ บัติ งาน หรื อสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูล
อื่นนอกจากที่ ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ

/

ภายใน การจัดประชุ ม ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่ คณะกรรมการร้ อ งขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนื อจากการประชุมคณะกรรมการ
เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower hotline)

/

ได้อย่างปลอดภัย
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15.

องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1

ให่

ไม่ ให่

บริ ษัท มี ก ระบวนการสื่ อ สารข้อ มู ล กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ภายนอกองค์ก รอย่ า งมี

ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัด

/

ให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline)
แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

/
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16.

องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ มนั่ ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ให่

ไม่ ให่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หาร
และพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่
ละส่ วนงานติดตามการปฏิ บตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบ

/

ภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

/

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

/

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และความสามารถ

/

16.5 บริ ษ ัท ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึ น ตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

/

16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผูต้ รวจสอบภายในปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชี พ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing,

/

IIA)
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17.

องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดหอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ให่

ไม่ ให่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนิ นการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ นแตกต่างจากเป้ าหมาย ที่ กาหนดไว้อย่างมี

/

นัยสาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติ
อื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้เริ่ ม
ดาเนิ นการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

/

/

/
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