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สารจากประธานกรรมการ

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่

ประธานกรรมการ

ปี 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้ภาพรวมของอุตสาหกรรมที่พบว่าปริมาณธุรกรรมโดยเฉลี่ยลดลงจาก
ปีก่อนหน้า โดยสังเกตได้จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันท�ำการที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44,875 บาท
ต่อวัน (ปี 2559 เฉลี่ยต่อวันท�ำการอยู่ท่รี ะดับ 47,649 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 5.8 แต่พบว่าสัดส่วน
ทางการตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 1.85 ในปี 2559 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.36
ในปี 2560 แสดงให้เห็นศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานและเครื่องมือต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด มีการพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังส่งต่อการบริการที่มีคุณภาพโดยตรงต่อลูกค้า
ในปีที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในโครงการ SET International Roadshow 2017 โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่น เชิญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเดินทางไปให้
ข้อมูลแก่นกั ลงทุนในต่างประเทศ โดยได้รบั ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และบริษทั ในเครือ MUFG ประเทศญีป่ นุ่ สะท้อนให้เห็นศักยภาพความร่วมมือมุง่ สูร่ ะดับสากลของบริษทั ฯ
ภายใต้การเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือ MUFG อย่างเป็นรูปธรรม
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นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท ขึ้นเป็น 1,350 ล้านบาท
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวและการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความ
มั่นใจของผู้ถอื หุ้นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต และในปีเดียวกันนี้บริษัทฯ
มีการขยายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินมากขึ้นอย่างเด่นชัด จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้เป็นผู้ร่วมรับประกัน
การจัดจ�ำหน่ายหุ้น (IPO) สูงถึง 11 บริษัท
ณ โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้
การสนับสนุนและไว้วางใจการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงาน
ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าอย่างมี
ความรับผิดชอบเป็นอย่างสูง ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถมีความเติบโตขึ้นเป็นล�ำดับ
และผมหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกท่านต่อไป
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น 210.77 จุด มาปิดที่ระดับ 1,753 จุด คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14 แต่กลับพบว่า ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44,875 ล้านบาทต่อวัน (ปี 2559
อยู่ที่ระดับ 47,649 ล้านบาทต่อวันท�ำการ) อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังสามารถท�ำได้ใกล้
เคียงกับเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และด้านสัดส่วนทางการตลาด (Market Share) เพิม่ สูงขึน้ จากระดับร้อยละ 1.85
ในปี 2559 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.36 ในปีที่ 2560 มาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่
แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีแผนด�ำเนินการที่ชัดเจน
และมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในช่วงปีผ่านมา
ในปี 2560 นอกเหนือความเติบโตอย่างสูงในธุรกิจสถาบันที่ต่อเนื่องจากปี 2559 ธุรกิจที่ปรึกษา
ทางการเงิน (วาณิชธนกิจ) ก็นบั มีความเติบโตอย่างสูงเช่นกัน บริษทั ฯ ได้รว่ มเป็นตัวแทนในการจัดจ�ำหน่าย
หุ้น (IPO) ถึง 11 บริษทั มีส่วนส�ำคัญท�ำให้บริษทั ฯสามารถมีสดั ส่วนทางการตลาดเพิม่ ขึน้ สวนกับปริมาณ
ธุรกรรมในตลาดโดยรวมที่ลดลง
อย่างไรก็ดี ความท้าทายในสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยากจะคาดเดา ประกอบกับการแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรมที่มีอยู่สูงทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการบริการให้ดยี ิ่งขึ้น ไม่เพียง
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เพื่อตอบสนองความต้องการของตาม Lifestyle ของลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ
แก่ลูกค้าให้ดที ี่สุด
แผนการพัฒนาของบริษทั ฯ จะยังคงด�ำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ภายใต้ความสนับสนุนอย่างเต็ม
ทีข่ องผู้ถอื หุ้น บริษทั ฯ ยังคงมีแผนพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
อาทิ บริษทั ฯ มีการลงทุนพัฒนาระบบธุรกิจตัวแทนการขายกองทุน (Selling Agent) เพือ่ เพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึง่ จะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจด้านนีข้ องบริษัทฯ ให้มโี อกาสเติบโตขึ้นต่อไปได้อกี เช่นกัน
บริษัทฯ มั่นใจว่าการสนับสนุนที่ดียิ่งของผู้ถือหุ้น ประกอบกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน
ทุกฝ่ายงานตามแผนงานที่ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างดีจากคณะผู้บริหาร และได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท จะสามารถท�ำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบการบริการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าได้ต่อไป
ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ล้วนมีส่วนอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด
(มหาชน) มีความเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไป
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการทางการเงินที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่งคั่งให้
แก่ลูกค้าบนมาตรฐานสถาบันการเงินชั้นน�ำระดับโลก
1.2 พันธกิจ

1. 		สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า
2. 		พัฒนาบุคลากร เพื่อคุณภาพการบริการที่ดีเลิศ และส่งต่อคุณค่าให้กบั ลูกค้าอย่างยั่งยืน
3. 		น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว
4. 		สร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
5. 		ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และธรรมาภิบาล
1.3 ค่านิยมองค์กร

ด้วยทีมงานที่พร้อมก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน มีจุดหมายเดียวกันในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ประทับใจ ภายใต้ความโปร่งใสถูกต้องตามหลักการทั้ง 6 ดังนี้
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1.		ลูกค้าคือคนส�ำคัญ (Customer Centricity) ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก จะเข้าใจใน
ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบสนองด้วยทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่ลกู ค้า
2.		ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง (Integrity) ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น
โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักกฎหมาย และหลักจริยธรรม
3.		ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�ำ (Team Spirit) ร่วมท�ำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง
โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและกรุงศรี
4.		มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence) มุ่งมั่นด้วยจิตส�ำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
5.		ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง (Embracing Changes) ตั้งใจท�ำสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน โดยเปิดรับ
ความเปลีย่ นแปลงและประสบการณ์ใหม่ทจี่ ะก่อประโยชน์อนั เป็นธรรมให้แก่ลกู ค้าและกรุงศรี
6.		ก้าวสู่เวทีระดับโลก (Global Awareness) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะสถาบัน
การเงินระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
1.4 เป้าหมายในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ช้นั น�ำที่ให้บริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่ง
ให้แก่ลูกค้า และให้ความส� ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบของงานวิเคราะห์หลักทรัพย์
เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลให้กบั นักลงทุนทัว่ ไป รวมทัง้ นักลงทุนสถาบันทัง้ ในและต่างประเทศ ส�ำหรับใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ท้งั ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีเป้าหมายในการเพิม่ ประสิทธิภาพของหน่วยงานสนับสนุน และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การให้บริการที่ดีที่สุด
และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังให้ความส�ำคัญกับบริการ
ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการเป็นตัวแทนซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนเพือ่ สามารถให้บริการลูกค้า
ของบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร
1.5 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีท่ผี ่านมาของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
ปี 2558 • วางรากฐานแผนงานการพัฒนาบริษัทฯในช่วงสามปี โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและสถาบัน โดยใช้ความสัมพันธ์ของธนาคารกรุงศรีและ
เครือ MUFG เป็นเครื่องมือ
ปี 2559 • ด�ำเนินตามแผนที่ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ โดยเป็นปีที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการท�ำงาน
ภายใน พัฒนาเครื่องมือรวมถึงระบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าบุคคล
และสถาบันได้ดยี ิ่งขึ้น
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ปี 2560 • ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการจัดงาน Invest Thailand Conference 2017 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ ปุ ่ น โดยน� ำ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นชั้ น น� ำ 10 บริ ษั ท
จากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทยเข้าพบนักลงทุนสถาบันญีป่ นุ่ ซึง่ มีมลู ค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ ภายใต้การบริหารรวม 4.57 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
• åในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำ� เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจตามแผนธุรกิจ 3 ปี (Mid Term Business Plan 2018-2020) จ�ำนวน 750 ล้านบาท
ท�ำให้ทนุ จดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 1,350 ล้านบาท
• นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและน�ำระบบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามาใช้ใน
การประกอบธุรกิจ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ เช่น Customer Center Management
(off-line and on-line model) ,KSS Stock Expert, SETTRADE DCA,Condition order for
Internet Trading,KSS WEB Redesign & SEAL-Net new theme,Tender Offer และPrivate
Fund - FireSWAN เป็นต้น
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นทีป่ รึกษาการลงทุน
การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 29 โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีส�ำนักงานสาขาจ�ำนวนรวม 13 แห่ง โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานคร 4
แห่ง ได้แก่ สาขาเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาพระราม 2 และ สาขาถนนวิภาวดีรงั สิต
(ซันทาวเวอร์ส) เป็นสาขาในต่างจังหวัดอีก 9 แห่ง ได้แก่ สาขาสุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขานครปฐม
สาขานครราชสีมา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงราย สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก
1.6		 ธุรกิจหลัก

ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ มี 3 ประเภท ดังนี้
1.		ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์แก่นกั ลงทุน
ทั่วไป และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ
มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ร้อยละ 1.85 และร้อยละ 2.36 ตามล�ำดับ
2.		ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ ให้บริการด้านธุรกรรมสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแก่นกั ลงทุนทัว่ ไปและนักลงทุนสถาบัน โดยในปี 2559 และในปี 2560 บริษทั ฯ มีส่วน
แบ่งการตลาดนายหน้าซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าร้อยละ 0.62 และร้อยละ 0.61 ตามล�ำดับ
3.		ธุรกิจการลงทุน บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน
โดยมีการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การลงทุนในหลัก
ทรัพย์เพื่อบัญชีลงทุนของบริษัทฯ (Proprietary Trading) ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะสั้น และ
การลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
ในส่วนของผลประกอบการส�ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ก�ำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมและ
บริการ โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถจ�ำแนกได้ดงั นี้
ประเภทรายได้

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ค่านายหน้า

414.7

80.2

481.1

80.9

497.1

79.5

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

37.3

7.2

50.9

8.6

59.5

9.5

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

36.4

7.0

35.5

6.0

39.3

6.3

ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือ

23.8

4.6

21.4

3.6

27.6

4.4

5.0

1.0

6.1

1.0

1.8

0.3

517.2

100.0

595.0

100.0

625.4

100.0

ทางการเงิน
รายได้อื่น
รวม
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ณ สิน้ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,679.8 ล้านบาทและ 2,096.6 ล้านบาท
และ 3,410.7 ล้านบาทตามล�ำดับ ขณะทีม่ หี นีส้ นิ รวม 626.7 ล้านบาท 998.3 ล้านบาท และ 1,496.6 ล้านบาท
ตามล�ำดับ และส่วนของผู้ถอื หุ้นจ�ำนวน 1,053.1 ล้านบาท 1,098.3 ล้านบาท และ 1,914.0 ล้านบาทตาม
ล�ำดับ โดย ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
อยู่ในช่วงร้อยละ 48.70 -260.79 ร้อยละ 33.07 -183.59 และร้อยละ 37.85 -230.38 ตามล�ำดับ ซึ่งเกินกว่า
อัตราขั้นต�่ำที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่
ต้องวางเป็นประกันที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ปี 2558
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด

ปี 2559

ปี 2560

12,282,754

15,079,272

17,587,433

323,478

425,364

338,836

36

36

38

318,207

423,775

518,072

1.64

1.85

2.36

27

26

21

9,036

8,149

7,370

145,492

228,039

80,270

171,081

184,952

170,101

1,607

10,720

267,703

273,393

384,350

482,861

35,453

29,840

27,351

9,334

9,520

7,367

ของตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด
ของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้านบาท)
จ�ำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดด�ำเนินการ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม
ผ่านบริษัท (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
อันดับส่วนแบ่งการตลาด
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท)
• บัญชีลงทุนของบริษัท
• สถาบัน
• ลูกค้าทั่วไป
• ลูกค้าต่างประเทศ
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท)*
• Cash Account
• Cash Balance Account
• Credit Balance Account
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการลงทุน
โดยรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่มมีดังนี้
2.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา
นิตบิ คุ คล และลูกค้าสถาบันโดยบริษทั ฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 29 และ
ให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ
มีนโยบายในการรับลูกค้าและก�ำหนดวงเงินซื้อขายให้กบั ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.

		 บุคคลธรรมดา พิจารณาจากฐานะ
ทางการเงิน อายุ อาชีพ ที่มาของราย
ได้ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนใน
หลักทรัพย์ ความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากเอกสาร
ประกอบต่ า งๆ ได้ แ ก่ ส� ำ เนาบั ต ร
ประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก Bank
Statement หรื อ ข้ อ มู ล แสดงฐานะ
การเงินอื่น
พิ จ ารณาจากประเภท
ธุรกิจ ที่มาของรายได้และผลประกอบ
การธุ ร กิ จ ความมั่ น คงทางการเงิ น
ภาระหนี้ สิ น กลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
ผู้บริหาร อายุ อาชีพ ที่มาของรายได้
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์
ความสามารถในการรับความเสีย่ งโดย
พิจารณาจากเอกสารประกอบต่างๆ
ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
อนุมตั ใิ ห้เปิดบัญชีกบั บริษทั หลักทรัพย์
Bank Statement รวมทั้งเอกสารแสดง
ฐานะการเงินอื่น

2. 		 นิ ติ บุ ค คล

18

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก
ลูกค้าในการให้ขอ้ มูลเพือ่ การจัดให้ลกู ค้าแสดงตน
(Know Your Client หรือ KYC) และ แบบประเมิน
ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า
(Client Suitability Test) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
จะท�ำการประเมินความเสีย่ งด้านการฟอกเงิน และ
การทบทวนวงเงินซื้อขายอย่างสม�่ำเสมอ
ประเภทบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
แบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
1.		บัญชีซอ
ื้ ขายหลักทรัพย์ดว
้ ยเงินสด

คื อ โดยลู ก ค้ า
จะต้ อ งวางเงิ น สด หรื อ หลั ก ทรั พ ย์
เป็นหลักประกันก่อนซื้อในอัตราส่วน
ขั้นต�่ำตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด การช�ำระราคาระหว่างลูกค้า
และบริษทั ฯ จะด�ำเนินการภายในวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และ บริษัทฯ
จะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่
ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวัน
(Cash Account)

คือ
บัญชีที่มีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าจะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์เป็นหลัก
ประกันการช�ำระหนี้เริ่มต้น ในอัตราส่วนขั้นต�่ำของจ�ำนวนเงินที่จะให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
(Initial Margin) และต้องรักษาระดับมูลค่าหลักประกัน (Maintenance Margin) ไว้ไม่ต�่ำกว่าอัตรา
ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่�ำกว่าอัตราที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

2.		 บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

บัญชี
ทีล่ กู ค้าวางเงินไว้ลว่ งหน้ากับบริษทั ฯ เต็มจ�ำนวนทีจ่ ะซือ้ หลักทรัพย์กอ่ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์
หรือมีข้อตกลงให้บริษัทฯ หักเงินตามค�ำสั่งของบริษัทฯ ในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงิน
ไว้เต็มจ�ำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้า
บัญชีดงั กล่าว บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ทุกประเภทท่ีกล่าวถึงข้างต้นน้ัน นอกจากใช้บริการผ่าน
เจ้าหน้าทีผ่ ้แู นะน�ำการลงทุนของบริษทั ฯ ลูกค้ายังสามารถยืน่ ความจ�ำนงค์ขอส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เองได้อกี ด้วย

3.		บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ประเภทวางเงินล่วงหน้าท้ังจ�ำนวน (Cash Balance)

2.2		 ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ใน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 26.14 ล้านบาท 24.33 ล้านบาท และ 23.22 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.05
ร้อยละ 4.09 และร้อยละ 3.71 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
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2.3		 ธุรกิจการลงทุน

บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนเพือ่ เพิม่ รายได้
เสริมอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน
เป็นจ�ำนวน 23.8 ล้านบาท 21.4 ล้านบาทและ
27.6 ล้านบาทตามล�ำดับ รายได้ดงั กล่าวประกอบ
ด้วยรายได้ดอกเบี้ยเงินปันผล และก�ำไรจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ทั้ ง นี้ สิ้ น ปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น ลงทุ น เฉพาะ
ตราสารทุน 8.1 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ทงั้ ประเภท
ตราสารทุ น และตราสารอนุ พั น ธ์ โดยนโยบาย
การลงทุนของบริษัทฯ สามารถแยกออกได้เป็น
2 ประเภท ได้แก่ นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
เพื่อบัญชีลงทุนของบริษัทฯ (Proprietary Trading)
ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะสั้น และนโยบายการ
ลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซึ่งเป็นการ
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ลงทุนในระยะปานกลาง ในธุรกิจที่มีศักยภาพใน
การเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนที่ดี
นโยบายการลงทุนในบัญชีลงทุน
(Proprietary Accounts)

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนได้เฉพาะ
หลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุม่
SET 100 และตราสารอนุพันธ์ ในตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยจะมุ่งเน้นหลักทรัพย์
และตราสารอนุพันธ์ที่มีสภาพคล่องและโอกาส
ท�ำก�ำไรสูงเป็นหลัก โดยเป็นการลงทุนในระยะสัน้
เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้
ระดับความเสีย่ งที่ ยอมรับได้ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด โดยแบ่งนโยบายการลงทุนเป็น
2 ลักษณะ คือ Proprietary Trading และ Directional
Investment ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน Proprietary Trading

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1.		ก�ำหนดให้ขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์เพื่อจ�ำกัดผลขาดทุน (Stop Loss) ทันที เมื่อมี
ผลขาดทุนรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าจ�ำนวนเงินที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ของแต่ละบัญชี
โดยรายการนัน้ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูท้ กี่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มอบหมายเท่านั้น
2.		ภายในปีปฏิทินเมื่อมีผลขาดทุนสะสมรวมต่อบัญชีท้ังจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสาร
อนุพันธ์ท่เี กิดขึ้นจริง (Realized Loss) และยอดขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง (Unrealized Loss)
เป็นผลขาดทุนสะสมรวมกันถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้ผู้ดูแล
บัญชีลงทุน หยุดท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ Proprietary Trading ทันที
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติ และอาจก�ำหนดเพิ่มวงเงินขาดทุนสะสมให้แก่
เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง
3.		ก�ำหนดให้ผู้ดูแลบัญชีลงทุนของบริษัทฯ แต่ละท่าน สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร
อนุพันธ์ ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ในมูลค่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ ก�ำหนด
4.		ก�ำหนดนโยบายให้ผู้ดูแลบัญชีลงทุนของบริษัทฯ ควบคุมมิให้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย
Proprietary Trading รวมของบริษัทฯ ในแต่ละหลักทรัพย์เทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพนั ธ์นนั้ ๆ ในแต่ละวันท�ำการไม่ให้เกินกว่าสัดส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
5.		จ� ำ กัด ความเสี่ย งในการลงทุน โดยก�ำ หนดให้ ผู ้ ดู แ ลบัญ ชีล งทุน ของบริษัท ฯ สามารถถือ
หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพนั ธ์ขา้ มวันโดยมีมลู ค่ารวมทุกบัญชีไม่เกินวงเงินรวมตามทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนด และมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ของแต่ละบัญชีไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมัติ
จากกรรมการผู้จดั การใหญ่
6.		ก�ำหนดให้ผู้ดูแลบัญชีลงทุนของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นร้อยละรวมของทุกบัญชี
เทียบกับร้อยละของส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั ฯ ณ สิน้ วันท�ำการ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ
ก�ำหนด และจ�ำนวนร้อยละการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของแต่ละบัญชีกำ� หนดไม่เกินจ�ำนวนร้อยละ
ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จดั การใหญ่
อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงมีนโยบายห้ามผู้ดูแลบัญชีลงทุน
ของบริษัทฯ ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบ และประกาศข้อบังคับต่างๆ
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่อง ลักษณะการส่งค�ำสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์
ที่ไม่เหมาะสมตามหนังสือ กข. (ว) 3/2553 ของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง ลักษณะการส่งค�ำสั่งซื้อ หรือขาย
หลักทรัพย์ท่ไี ม่เหมาะสม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยการปฏิบัตใิ ดๆ ที่ฝ่าฝืนในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ
จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงของผู้ดูแลบัญชีบริษัทฯ
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นโยบายการลงทุนทางตรง (Directional Investment)

บริษัทฯ จะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ในตลาด
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (TFEX) ภายในวงเงินตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด โดยมีขอบเขตการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตราสารทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและศักยภาพในการท�ำก�ำไรที่สูง
โดยมีระยะเวลาในการ ลงทุนไม่เกิน 270 วัน ทัง้ ในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตราสาร
อนุพนั ธ์ โดยผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการลงทุนจะเป็นทัง้ ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์หรือตราสาร
อนุพันธ์ และเงินปันผล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน (Directional Investment)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อันเป็น
ผลมาจากการลงทุนจึงมีการก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าสายงานการลงทุนร่วมกันเป็น
ผู้ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนด เป้าหมาย และกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนถึงการบริหารเงินลงทุน ติดตาม
ควบคุม รวมทั้งประเมินผลความเสี่ยงและผลการลงทุน ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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2.4		 ธุรกิจอื่นๆ

นอกเหนื อ จากบริ ก ารที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว บริ ษั ท ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น
ส่วนบุคคล (Private Fund) เป็นการให้บริการด้านการบริหารทรัพย์สิน ในการเป็นตัวแทนสนับสนุน
การซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent Services) และให้บริการด้านทีป่ รึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร
รวมถึงการเป็นทีป่ รึกษาและผู้จดั จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ทกุ ประเภท ครอบคลุมตัง้ แต่ตราสารทุน ตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการและการเข้า
ซื้อกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดหาเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้ค�ำปรึกษาทางการ
เงินในด้านต่างๆ เพื่อตอบปัญหาและความต้องการของลูกค้า และน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของลูกค้าด้วย
ความราบรื่นและความพึงพอใจของลูกค้า
การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจและให้บริการที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจนาย
หน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน (หุ้น) และ ตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาการเงิน
ภาวะตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ยังเป็นทิศทางขาขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปิด
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ระดับ 1,754 จุด เพิ่มขึ้น 211 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับราคา
ปิด ณ สิ้นปี 2559 ที่ 1,543 จุด นับเป็นการเพิ่มขึ้นท�ำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 24 ปี มูลค่าการซื้อขายตลาด
หุ้นไทยเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ 47,755 ล้านบาทต่อวัน ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย
ของปี 2559 ที่ 50,245 ล้านบาทต่อวัน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและท�ำสถิติสูงสุดในรอบ 24 ปี มาจากปัจจัย
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ต่อ
เนื่อง โดยไตรมาสที่ 1 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 และขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 และ 4.3
ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ตามล�ำดับ นับเป็นอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส โดยมีปัจจัยหนุน
มาจากการส่งออกและการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง การส่งออกของไทยในปี 2560 มีมลู ค่าการ
ส่งออกรวม 236,694 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.9 เติบโตมากที่สุดในรอบกว่า
6 ปี เนื่องจากได้ผลบวกจากเศรษฐกิจโลกที่กลับมาฟื้นตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาทิ จีน
และ สหรัฐฯ ขณะทีภ่ าคการท่องเทีย่ วยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยปี 2560 มีจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวต่าง
ชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 35.27 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 สร้างรายได้ให้กับประเทศรวม 1.82 ล้านล้านบาทขยายตัวร้อยละ 11.66 สืบเนื่องจากในปี 2560
ไม่ได้มีมาตรการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญเหมือนกับปี 2559 นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังได้แรงหนุนเพิ่มเติม
จากการลงทุนของภาคเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวเทียบกับปีท่ผี ่านติดลบหรือหดตัวมาโดยตลอด
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นอกจากปัจจัยบวกในด้านเศรษฐกิจแล้ว
ตลาดหุ้นไทยยังได้ผลบวกอย่างมากจากภาพของ
การเมืองในประเทศที่ผ่อนคลายขึ้น หลังจากที่
นายกรัฐมนตรีสง่ สัญญาณว่าจะสามารถประกาศ
วันเลือกตั้งได้ในช่วงเดือนมิถุนายน และจัดการ
เลือกตั้งได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2561 ส่งผล
ให้ นั ก ลงทุ น กลั บ มามี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ทิ ศ ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของไทยมากขึ้น หนุนให้
มูลค่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน สะท้อนผ่านมูลค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันในช่วงครึง่ ปีหลังปรับขึน้ สูร่ ะดับ
49,671 ล้านบาท เทียบกับในช่วงครึ่งปีแรกที่มี
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 44,199 ล้านบาท
หุ้นขนาดใหญ่ (Big Cap) ปรับขึ้นต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมาและเป็นกลุ่มน�ำตลาด น�ำโดย พลังงาน
ปิโตรเคมี ธนาคาร และ สื่อสาร ขณะที่หุ้นขนาด
กลางถึงเล็ก (Mid – Small Cap) มีแรงเก็งก�ำไรกัน
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
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อาทิ กลุ่มยานยนต์รบั ผลบวกยอดผลิต ขาย และ
ส่ ง ออกรถยนต์ ก ลั บ มาฟื ้ น ตั ว หลั ง จบโครงการ
รถยนต์คันแรก, กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ปรับขึ้น
รับผลบวกภาครัฐประกาศลงทุนโครงการ EEC,
กลุ่มมีเดีย ขานรับข่าวกสทช.ลดค่าธรรมเนียม
ไลเซนส์ ที วี ดิ จิ ทั ล และรายได้ ค ่ า โฆษณากลั บ
มาฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับกลุ่ม
ท่ อ งเที่ ย วปรั บ ขึ้ น ตอบรั บ จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ในปี 2561 คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ยั ง คงเคลื่ อ นไหวผั น ผวนในทิ ศ ทางขาขึ้ น และ
คาดกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีจะอยู่ในช่วง
1,750 -1,900 จุด และ คาดดัชนี ปิด ณ สิ้นปี
ที่ ร ะดั บ 1,800 - 1,850 จุ ด โดยมี ป ั จ จั ย หนุ น
จากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ข ยายตั ว อย่ า งแข็ ง แกร่ ง
ด้ ว ยแรงขั บ เคลื่ อ นจาก การใช้ จ ่ า ยผู ้ บ ริ โ ภค
การลงทุ น ภาคเอกชน การลงทุ น ภาครั ฐ และ

ภาคการส่งออก นอกจากนี้การจัดการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 หรือ
ไตรมาส 1 ของปี 2562 ยังเป็นปัจจัยบวกส�ำคัญที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศและผลักดัน
ให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปัจจัยลบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดคาดว่าจะมีกระทบ
ต่อเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ และดัชนีหุ้นไทยในกรอบจ�ำกัด เนื่องจากตลาดรับรู้และปรับตัวไปแล้ว
ขณะที่เงินลงทุนของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยในช่วง 5 ปีย้อนหลังที่มยี อดขายสุทธิ ประมาณ 3 แสนล้าน
บาท ส่งผลให้โอกาสที่เงินทุนจะไหลออกและกดดันตลาดหุ้นไทยมีความเป็นไปได้น้อย ดัชนีที่เป็นขาขึ้น
จะส่งผลบวกโดยตรงต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นส่ง
ผลให้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นช่วยลด
ผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจที่ยังรุนแรง
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ในปี 2560 มีปริมาณการซื้อขายรวมฟิวเจอร์และออปชั่น 78,990,574 สัญญา และมีปริมาณ
การซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวัน 323,732 สัญญา เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.53 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า โดยสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าทีม่ กี ารซือ้ ขายมากทีส่ ดุ ยังคงเป็น Single Stock Futures โดยมีการซือ้ ขายทัง้ ปีรวมกว่า 47,480,762
สัญญา และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 194,593 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.36 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า ซึง่ วิธกี ารส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายแบบ Block Trade ทีส่ ามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรือ่ งสภาพคล่องให้กบั Single
Stock Futures ได้เป็นอย่างดี ยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จ�ำนวน
สถานะคงค้างของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,813,036 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 46.52 และในปีทผี่ ่านมา TFEX มีการออกสินค้าใหม่ คือ Gold-D ซึง่ เป็นสัญญาซือ้ ขายทองค�ำแท่ง
ความบริสทุ ธิร์ ้อยละ 99.99 ทีม่ รี าคาซือ้ ขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ยงั คงวางหลักประกันและช�ำระ
ราคาเป็นเงินบาท พร้อมสามารถรับมอบส่งมอบเป็นทองค�ำจริงได้
ส�ำหรับโครงสร้างผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขาย
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.22 รองลงมาได้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศคิดเป็นร้อยละ 38.12 และผู้ลงทุน
ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 10.66 โดยรวมโครงสร้างผู้ลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ด้านจ�ำนวนบัญชีซื้อขายพบว่ามีจ�ำนวนบัญชีซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17,275 บัญชี หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.36 ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2560 มีจ�ำนวนบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งหมด
146,559 บัญชี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการให้ความรูแ้ ก่ลกู ค้าผ่านการจัดอบรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
ลูกค้ามีความเข้าใจความเสีย่ งและผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และสามารถ
น�ำความรู้รวมถึงกลยุทธ์ท่ไี ด้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงและให้ความส�ำคัญอย่างมากในการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้บริษัทฯ ต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่แน่นอน โดยสายงานบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่
ติดตามดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้
3.1 		 ความเส่ียงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน
ท้ังในและต่างประเทศ

ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับภาวะเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนอาจเกิดขึน้ ได้ดว้ ยปัจจัยหลายประการซึง่ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ เช่น ความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน เหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปัญหาทางการเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ ทัง้ ในภูมภิ าคต่างๆ ของโลก เหตุการณ์เหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งผลลบต่อปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปริมาณการระดมทุนและการน�ำหลักทรัพย์เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
3.2		 ความเสีย
่ งจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า

ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ค่อนข้างสูง เนือ่ งจากมีลกั ษณะการให้บริการทีเ่ หมือนกัน โดยเฉพาะการให้บริการในด้านการเป็นตัวแทน
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ซงึ่ ผูใ้ ห้บริการเป็นบริษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำ� นวนรวม
มากถึง 38 ราย ขณะที่ตลาดอนุพันธ์ มีผู้ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ตลาดอนุพันธ์จ�ำนวน 44 ราย
3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2559 และในปี 2560 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของ
บริษัทฯ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 57.1 และ ร้อยละ 58.6 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของลูกค้า
ทั้งบริษัทฯ ตามล�ำดับ และส�ำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ปริมาณการซื้อขายของลูกค้า
รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั ฯ ในปี 2559 และ ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.4 และ 48.06 ของ
ปริมาณการซือ้ ขายรวมของลูกค้าทัง้ บริษทั ฯ ตามล�ำดับ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้คา่ ธรรมเนียมการเป็นนายนายหน้าของบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ และ
กลุม่ ลูกค้ารายใหญ่มคี วามสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันมาโดยตลอด และบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในด้านนี้
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จึงมีนโยบายขยายฐานลูกค้าใหม่ เพือ่ ขยายฐานลูกค้าทัง้ ประเภทสถาบัน และรายย่อยให้มากขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ งทุกปี โดยในปี 2560 สัดส่วนของปริมาณซือ้ ขายของลูกค้าสถาบันของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 67 ของปริมาณการซื้อขายรวมของลูกค้าทั้งบริษทั ฯ
3.4 ความเส่ียงจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์

บริษทั ฯ มีความเสีย่ งหากบริษทั ฯ ในฐานะผูร้ บั ประกันการจ�ำหน่ายซึง่ ไม่สามารถจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ได้หมดตามทีร่ บั ประกันไว้ บริษทั ฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ทเี่ หลือจากการจ�ำหน่ายเข้าไว้ในบัญชีเงินลงทุนของ
บริษทั ฯ อันอาจท�ำให้บริษทั ฯ ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายหลังทีเ่ ข้าซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้วลดลงต�่ำกว่าราคาที่รับประกันการจ�ำหน่าย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคย
ประสบปัญหาจากความเสีย่ งจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เนือ่ งด้วยบริษทั ฯ
มีกระบวนการในการลดความเสีย่ งโดยได้มกี ารศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของบริษทั ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
และพิจารณาความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุนก่อนมีการรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ทุกครั้ง
3.5		 ความเส่ียงจากการผิดนัดช�ำระเงินค่าซ้ือหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือผิดนัด

ช�ำระการวางเงินประกันการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า
และความเส่ียงอันเกิดจากหน้ีสูญ

ในการสั่งซื้อ หรือสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไป
ลูกค้าจะต้องช�ำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด นับถัดจากวันที่ลูกค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตน ดังนั้นบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหาก
ลูกค้าผิดนัดช�ำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือมิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่
ก�ำหนด หรือไม่สามารถช�ำระเงินกู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์มี
ความผันผวนสูง นอกจากนีส้ ำ� หรับธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า บริษทั ฯ ยังมีความเสีย่ งจากการทีห่ ลัก
ประกันของลูกค้าอาจไม่พอเพียงในการช�ำระหนีส้ นิ ทีม่ ตี อ่ ส�ำนักหักบัญชี และหักช�ำระผลขาดทุนจากการ
ลงทุนของลูกค้า บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การเรียกหลักประกันของตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า จัดอบรมเจ้าหน้าทีท่ อี่ ยูใ่ นการะบวนการซือ้ ขายและเรียกหลักประกันให้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบสถานะของลูกค้าและสภาวะตลาด รวมทั้งมี
หลักเกณฑ์การคัดกรองและติดตามผลหลักทรัพย์ท่อี นุญาตให้ซื้อขายในบัญชี credit balance
3.6 ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงิน ขณะเดียวกัน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจผิดนัดช�ำระหนี้ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าน�ำมา
เป็นหลักประกันมีมูลค่าต�่ำกว่ายอดหนี้ที่มีอยู่ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ
มีหลักเกณฑ์การด�ำรงหลักประกัน ท�ำให้เมื่อมูลค่าหลักประกันของลูกค้าต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ลูกค้า
จ�ำเป็นต้องฝากหลักประกันเพิ่ม หรือลดยอดหนี้ และบริษัทฯ มีขั้นตอนการ Call Margin / Force Sell และ
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซ้อื หรือน�ำมาเป็นหลักประกัน ที่ชัดเจน รอบคอบ รัดกุม ท�ำให้บริษทั ฯ
บริหารความเสี่ยงด้านนี้ได้อย่างดี
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3.7 ความเสี่ยงทางด้านพึ่งพิงบุคลากร

ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องอาศัยบุคลากร
ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความช�ำนาญ และความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินงาน บุคลากร
จึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะบุคลากรหลักด้านการลงทุนในบัญชีลงทุนบริษัท
ด้านการตลาด และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในสภาวะที่ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามี
การแข่งขันสูง และบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ และความช�ำนาญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มอี ยูอ่ ย่าง
จ�ำกัด ท�ำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ซึง่ การโยกย้ายบุคลากร อาจส่งผลต่อความต่อเนือ่ ง
ของการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตามเพือ่ ลดความเสีย่ งในเรือ่ งดังกล่าว
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมส�ำรวจโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ กับสมาชิกของชมรมบริหารทรัพยากร
บุคคลบริษทั หลักทรัพย์ไทย และได้น�ำผลส�ำรวจดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษทั ฯให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้
ส่งเสริมให้พนักงานได้ฝกึ อบรมพัฒนาความรูใ้ นด้านต่างๆ รวมทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ บ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และกิจกรรมภายใน
ต่างๆ ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร
3.8		 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

การด�ำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าต้องพึง่ พาระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นส่ว นใหญ่ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบ
ธุรกิจ ซึง่ การขัดข้อง หรือความผิดพลาดของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินงานและ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีระบบ
Backup ทัง้ ในส่วนของเครือ่ ง Server, อุปกรณ์ Network และ Communication Link ต่างๆ ซึง่ สามารถรองรับ
กรณีอปุ กรณ์ดงั กล่าวพบปัญหาได้ทนั ที รวมถึงมีการติดตัง้ ระบบทีศ่ นู ย์สำ� รองของบริษทั ฯ เพือ่ รองรับกรณี
ทีร่ ะบบในส�ำนักงานใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ เกิดหตุการณ์ทที่ �ำให้ไม่สามารถเข้าส�ำนักงานใหญ่ได้
ระบบที่ศูนย์ส�ำรองจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเวลาที่ก�ำหนดในแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ
3.9 ความเสี่ยงจากกา รด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อ
ก�ำหนดที่เข้มงวด

ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจทีถ่ กู ควบคุมอย่างเข้มงวด โดยกฎหมาย
และข้อก�ำหนดจากภาครัฐ และหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแลซึง่ ประกอบด้วย ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และตลาดอนุพันธ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
จึงต้องถูกควบคุมโดยข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรือ่ ง การก�ำกับแบบรวมกลุม่ สถาบัน
การเงินอีกด้วย ดังนัน้ หากมีการก�ำหนดหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายการก�ำกับดูแลของภาครัฐหรือหน่วย
งานที่ก�ำกับดูแล บริษัทฯ จึงอาจจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินธุรกิจ
ความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯอาจ
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จะมีความรับผิดในการด�ำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
การเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และการไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในการรับค�ำสัง่ ซือ้
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เป็นต้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้ฝ่ายก�ำกับดูแลธุรกิจ (Compliance Department)
มีหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาให้คำ� แนะน�ำและจัดการอบรม ให้แก่พนักงานเกีย่ วกับกฎ ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของสัญญาและปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย บริษัทฯ ก�ำหนดว่าจะต้องได้รับการสอบทานและให้
ความเห็นจากฝ่ายกฎหมายก่อนการท�ำนิติกรรม
3.10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์ช่วงภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เหตุการณ์
จลาจล อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญวิกฤตดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Contingency Plan) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั มีการซักซ้อมท�ำความเข้าใจ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม�่ำเสมอ และมีการทดสอบระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ปฏิบัติ
ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลค่า
ตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น 34.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการทรัพย์สิน

ลักษณะ

กรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี หลัง

หักค่าเสื่อม (พันบาท)

ภาระ

ผูกพัน

เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน

เป็นเจ้าของ

7,586

-

เครื่องใช้ส�ำนักงาน

เป็นเจ้าของ

1,277

-

คอมพิวเตอร์

เป็นเจ้าของ

18,727

-

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทรัพย์สิน

เป็นเจ้าของ

1,427

-

งานระหว่างก่อสร้าง

เป็นเจ้าของ

5,773

-

34,790

-

รวม

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามทีป่ รากฎในงบการเงินได้แก่ ค่าธรรมเนียม
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และอืน่ ๆ ซึง่ มีราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมจ�ำนวน 25.35 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีสนิ ทรัพย์ประเภทใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้
ใบอนุญาต
1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
• การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดของใบอนุญาต
ใบอนุญาตเลขที่ 2542/002
ออกให้โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542

• การค้าหลักทรัพย์
• การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
• การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

ใบอนุญาตเลขที่ 2551/0016
ออกให้โดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
(ทั้งนี้ การอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ใบอนุญาตเลขที่ 2543/002
ออกให้โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543
ใบอนุญาตเลขที่ ด18-0051-07
ออกให้โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
ใบอนุญาตเลขที่ 1755703253
ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2557
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สัญญาเช่า

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นที่ทำ� การส�ำนักงานใหญ่
และท�ำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานสาขาจ�ำนวน 13 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้
พื้นที่ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานใหญ่

รายละเอียดของสัญญา
คู่สัญญา: บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ�ำกัด

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต

พื้นที่:

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563

ส�ำนักงานสาขาเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์

คู่สัญญา: กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์

2,324 ตารางเมตร

เลขที่ 622 ชั้น 10 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์

(จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด)

กรุงเทพมหานคร 10110

พื้นที่:

418.76 ตารางเมตร

ระยะเวลา: 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563
(ให้ค�ำมั่นต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี )

ส�ำนักงานสาขาสุพรรณบุรี

คู่สัญญา: นายกิตติศักดิ์ โภควรรณวิทย์

เลขที่ 2-171/249 หมู่ 5 ต�ำบลท่าระหัด

พื้นที่:

อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562

อาคารพาณิชย์ 2 คูหา
(ให้ค�ำมั่นต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี

ส�ำนักงานสาขาชลบุรี

คู่สัญญา: นายภักดี กาลวันตวานิช

เลขที่ 17/64 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปลาสร้อย

พื้นที่:

อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2562

ส�ำนักงานสาขานครปฐม

คู่สัญญา: นางสาวปริวศา ชโยณฐาพร

อาคารพาณิชย์ 1 คูหา

เลขที่ 1/67 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลพระปฐมเจดีย์

พื้นที่:

อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลา: 1 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2561

ส�ำนักงานสาขาเซ็นทรัลบางนา

คู่สัญญา: บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

อาคารพาณิชย์ 1 คูหา

เลขที่ 151/589 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัล ซิตี้ทาวเวอร์

พื้นที่:

1 ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563

167.09 ตารางเมตร

กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงานสาขา พระราม 2

คู่สัญญา: นายสวัสดิ์ ณัฏฐาชัย

อาคารพาณิชย์ เลขที่ 919-917/111 ชั้น 4

พื้นที่:

ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน

ระยะเวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2561

216 ตารางเมตร

กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา

คู่สัญญา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

พื้นที่:

(สาขานครราชสีมา) เลขที่ 168 ถนนจอมพล

ระยะเวลา: 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

36.12 ตารางเมตร

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
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พื้นที่ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานสาขาถนนวิภาวดีรังสิต

รายละเอียดของสัญญา
คู่สัญญา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

ที่ท�ำการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

พื้นที่:

สาขาถนน วิภาวดีรังสิต(ซันทาวเวอร์ส)

ระยะเวลา: 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561

39.60 ตารางเมตร

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชั้นใต้ดิน 4 ตรม.เพื่อวางคอยล์ร้อนแอร์
ในห้องเครื่องคอมฯ

ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่

คู่สัญญา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

เลขที่ 70 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด

พื้นที่:

(มหาชน) สาขา ประตูช้างเผือก ถนนช้างเผือก

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2563

48 ตารางเมตร

ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักงานสาขาเชียงราย

คู่สัญญา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

เลขที่ 232-231 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด

พื้นที่:

(มหาชน) สาขาเชียงราย ถนนธนาลัย ต�ำบลเวียง

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2563

28.96 ตารางเมตร

อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่

คู่สัญญา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

เลขที่ 94-92-90 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด

พื้นที่:

(มหาชน)สาขาหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560– 30 มิถุนายน 2563

35 ตารางเมตร

ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส�ำนักงานสาขาพิษณุโลก

คู่สัญญา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

เลขที่ 1/275 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด

พื้นที่:

(มหาชน) สาขาพิษณุโลก ถนนพิชัยสงคราม

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2563

36.95 ตารางเมตร

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ส�ำนักงานขอนแก่น

คู่สัญญา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด(มหาชน)

เลขที่ 114 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด

พื้นที่:

(มหาชน) สาขาขอนแก่น ถนนศรีจันทร์

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2563

35 ตารางเมตร

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการจัดชั้นสินทรัพย์ตามประกาศ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดท�ำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัท
หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1)		มูลหนีจ้ ดั ชัน้ สูญ คือ มูลหนีข้ องลูกหนีท้ ไี่ ด้ตดิ ตามทวงถามจนถึงทีส่ ดุ แล้วแต่ไม่ได้รบั การช�ำระ
หนี้ และบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แล้ว
2)		มูลหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญ คือ มูลหนีเ้ ฉพาะส่วนทีส่ งู เกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริษทั ฯ
มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจ�ำนวน
3)		มูลหนี้จดั ชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน คือ มูลหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้
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ในการตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯมี
การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมส�ำหรับมูลหนี้จัดชั้นปกติเป็นการส�ำรองทั่วไปในอัตรา
ร้อยละ 1 ของมูลหนี้จัดชั้นปกติ โดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บังคับใช้
กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอด
ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิเท่ากับ 2,135.48 ล้านบาท และ
มียอดคงเหลือของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญเท่ากับ 1.20 ล้านบาท
นโยบายระงับการรับรู้รายได้

บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้รายได้ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรู้
รายได้สำ� หรับลูกหนี้ที่ผิดนัดช�ำระหนี้ท่คี ้างช�ำระนานเกิน 3 เดือน
นโยบายติดตามลูกค้ากรณีผิดนัดช�ำระค่าซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลูกค้าผิดนัดช�ำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้
1.		เมื่อบริษทั ฯ ทราบว่าลูกค้าผิดนัดการช�ำระค่าซือ้ หลักทรัพย์ และ/หรือ ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด ทางสายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะแจ้งให้ผู้แนะน�ำการลงทุน
ที่ดูแลลูกค้ารายดังกล่าวทราบเพื่อท�ำการบอกกล่าวแก่ลูกค้า เพื่อให้ด�ำเนินการช�ำระเงิน
ภายในหนึ่งวันหลังวันที่ผิดนัดช�ำระค่าซื้อหลักทรัพย์
2.		เมือ่ สิน้ วันทีค่ รบก�ำหนดการช�ำระเงิน ระบบคอมพิวเตอร์จะล็อคบัญชีโดยอัตโนมัตทิ นั ทีเพือ่ พัก
การซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ารายดังกล่าว
3.		เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดและค่าปรับในการช�ำระเงินล่าช้าตามที่บริษัทฯ ประกาศก�ำหนด
4.		ผู้แนะน�ำการลงทุนจะด�ำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้ารายดังกล่าวในวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นได้รับความเห็นชอบผ่อนผัน
ระยะเวลาการบังคับขายจากผู้มีอำ� นาจของบริษัท) เพื่อน�ำเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมา
ช�ำระหนีค้ า่ ซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ หากไม่เพียงพอ และมีหนีส้ นิ คงเหลือให้ดำ� เนินการเรียกช�ำระจาก
ลูกค้าตามขั้นตอนทางกฏหมายต่อไป หากมีเงินเหลือให้ช�ำระเงินคืนลูกค้า
5.		สายงานบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนลดวงเงินหรือปิดบัญชี เมื่อลูกค้ามีปัญหาใน
การช�ำระเงินล่าช้าไม่ทนั ตามก�ำหนดเวลาทีบ่ ริษทั ฯ เรียกเก็บ ผิดนัดซ�ำ้ เป็นครัง้ ที่ 2 ในรอบระยะ
เวลา 3 เดือนใดๆ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรและอาจพิจารณาให้ปิดบัญชีหากผิดนัดช�ำระเงิน
เกินกว่า 5 ครั้งในรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ
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5.

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความ หรือคู่กรณีในคดี ดังต่อไปนี้
คดีที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ (บริษัทฯ เป็นจ�ำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) ต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
-ไม่มีคดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
เป็นตัวเลขได้
-ไม่มีคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
-ไม่มี-
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6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้บริการทั้งด้านนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ บริการทางด้านธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นหลัก

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ส�ำนักงานสาขา

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯมี ส� ำ นั ก งานสาขาจ� ำ นวน 13 แห่ ง
โดยเป็นสาขาในกรุงเทพ 4 แห่ง ได้แก่ สาขาเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ สาขาเซ็นทรัล
บางนา สาขาพระราม 2 และสาขาถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต (ซั น ทาวเวอร์ ส ) และ
สาขาในต่างจังหวัด 9 แห่ง ได้แก่ สาขาสุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขานครปฐม
สาขานครราชสีมา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงราย สาขาขอนแก่น
และสาขาพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107547000362

หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว

หุ้นสามัญ

จ�ำนวนหุ้น

135,000,000.00 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท

Website

www.krungsrisecurities.com

โทรศัพท์

02-659-7000

โทรสาร

02-658-5699

6.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น

- ไม่มี –
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รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่

2

การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

(1)		ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		ทุนจดทะเบียน: 1,350,000,000.00 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 135,000,000.00 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
		ทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว: 1,350,000,000.00 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญจ�ำนวน 135,000,000.00 หุน้
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(2)		บริษัทฯ มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
		-ไม่มี7.2		 ผู้ถือหุ้น

(1)		รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจ�ำนวน 134,777,390 หุ้น
		คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.84
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก เป็นดังนี้
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

1. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

ร้อยละ

134,777,390

99.84

2. นายสมภาพ เลิศรวีวงศ์

76,194

0.06

3. นายกิตติ หนุนวงษา

15,000

0.01

4. นายอุดมกิจ ลิ้มอุดมสุข

12,628

0.01

5. นายทนง บุณยขจร

9,945

0.01

6. น.ส.จิรพัชร ปราณธนชัย

9,470

0.01

7. นางนวรัตน์ พรหมลักขโณ

8,419

0.01

8. นายจิรายุ ทรัพย์เมลือง

7,500

0.01

9. นางอาภาพรรณ ดิเรกสุนทร

6,156

0.00

10. นายค�ำนึง ประวีณวรกุล

5,652

0.00

134,928,354

99.96

รวม

(ข)		กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก� ำหนดนโยบายการจัดการหรือ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารของธนาคารเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
จ�ำนวน 4 ท่านและ เป็นกรรมการ (ไม่มอี �ำนาจ) จ�ำนวน 1 ท่าน
(2) 		 บริษัทฯมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
			 - ไม่มี (3) 		ข้อตกลงระหว่างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ
ร่วมลงนามด้วย
			 - ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) 		 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ
		 - ไม่มี (2) 		 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน
			 - ไม่มี -
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
ข้อที่ 56 ของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่า
“ห้ามมิให้จา่ ยเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากก�ำไร ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่ า้ มมิให้จา่ ยเงินปันผล และบริษทั ฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่า
อัตราที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เงินก�ำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินส�ำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่
จะเห็นสมควร โดยต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
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8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
*ฝ่ายตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

*กลุ่มงานก�ำกับดูแล
ธุรกิจและกฎหมาย
ฝ่ายก�ำกับดูแลธุรกิจ
ฝ่ายกฎหมายและ
เลขานุการบริษัท

*กลุ่มงานการขาย
และลูกค้า

สายงาน
บริหาร
เครือข่ายและ
ความสัมพันธ์
ลูกค้า

สายงาน
ลูกค้า
ธนบดี

สายงาน
ลูกค้า
บุคคล

*กลุ่มงานสนับสนุน
องค์กร

สายงาน
ลูกค้า
สถาบัน

*สายงาน
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
และช่องทาง
การตลาด

ฝ่าย
ลูกค้าบุคคล
(12 ทีม
การตลาด)

*กลุ่มงานวิเคราะห์
หลักทรัพย์

สายงาน
กลยุทธ์
องค์กร

สายงาน
วิเคราะห์
หลักทรัพย์
ด้านกลยุทธ์

*สายงาน
การตลาด
และสื่อสาร
องค์กร

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
วิเคราะห์
หลักทรัพย์
ด้านปัจจัย
พื้นฐาน

*สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

ฝ่าย
บริหาร
เครือข่าย
ลูกค้า

ฝ่าย
กิจการ
สาขา
(13 สาขา)

ฝ่าย
การตลาด
ลูกค้าสถาบัน
ต่างประเทศ

ฝ่าย
ตัวแทน
การขาย
หน่วยลงทุน

สายงาน
ปฏิบัติการ
หลักทรัพย์

*สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่าย
บริหาร
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

ฝ่าย
ธุรกิจ
อิเล็ก
ทรอนิกส์

ฝ่าย
การตลาด
ลูกค้าสถาบัน
ในประเทศ

ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์

สายงาน
บริหาร
ความเสี่ยง

*สายงาน
วาณิช
ธนกิจ

ฝ่าย
บริการ
ธุรกิจ
นายหน้า

ฝ่าย
สนับสนุน
ธุรกิจลูกค้า
สถาบัน

ฝ่าย
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่าย
บริการ
กลาง

*ฝ่าย
บริหาร
กองทุน
ส่วนบุคคล

หมายเหตุ:
* 10 สายบังคับบัญชาตรง และ 2 สายบังคับบัญชารองไปที่กรรมการผู้จดั การใหญ่
แผนก�ำลังคน 347 ( 31 ธันวาคม 2560 )
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director)

โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริหารสินเชือ่ และคณะกรรมการ
บริหารจัดการปัญหาการทุจริต โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่

ประธานกรรมการ

2.

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการ

3.

นายสุรธันว์ คงทน

กรรมการ

4. นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร

กรรมการ

5.

กรรมการ

นางวรนุช เดชะไกศยะ

6. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

7.

น.ส.พรรณพิมล บุนนาค

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

8.

นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานก�ำกับดูแลธุรกิจและ
กฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทนบริษทั ฯ ประกอบด้วย นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่ นายอุดมการ อุดมทรัพย์
นายสุรธันว์ คงทน และนายพงษ์อนันต์ ธณัตไิ ตร กรรมการสองในสีค่ นนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับ
ตราส�ำคัญของบริษัทฯ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.		บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ าร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการ โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
2.		ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริษัทฯ
3.		ก�ำกับดูแล และควบคุมการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนงานที่ได้มอบหมาย อย่างสม�่ำเสมอ
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4.		พิจารณาแต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็นในการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงพิจารณาแต่งตัง้ และมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ทีเ่ ห็นสมควรเป็นกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ โดยให้มอี ำ� นาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบ
หมาย
5.		รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯ
ทีเ่ ป็นจริง และถูกต้อง ซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป ซึง่ ได้มกี ารตรวจ
สอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6.		พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บคุ คลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่าย
บ�ำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น เพื่อน�ำเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. 		ทบทวนและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง
ได้แก่ ด้านเครดิต ด้านตลาดและสภาพคล่อง รวมถึงด้านปฏิบัตกิ าร เพื่อให้นโยบายดังกล่าว
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม และสอดคล้องตาม
เกณฑ์ประกาศของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8.		มอบหมายอ�ำนาจ หน้าที่ ต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และให้มนั่ ใจว่ามีการจัดท�ำกลยุทธ์
ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง สอดคล้องตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ รวมถึงต้องมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ทิ จี่ ดั ท�ำขึน้
9.		มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารจัดโครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้เหมาะสม
ต่อการน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติรวมถึงการควบคุมภายในที่ดี
10.		ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร หรือเมื่อสภาพการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ต้องรายงานให้คณะ
กรรมการของธนาคารรับทราบในทันที
11.		ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบโดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและ
องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ประกอบธุรกิจตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมอบหมายให้ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ โดยก�ำหนด
ขอบเขตและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริษัทฯ ดังนี้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.		ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
2.		ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย และด�ำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจดังกล่าวเมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริษทั ฯ
3.		แสวงหาโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน
4.		ดูแลการท�ำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติ
งานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
5.		ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบริษทั ฯ
6.		ประสานความรักความสามัคคีในบริษทั ฯ เพือ่ ให้การประสานงานภายในบริษทั ฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
7.		ด�ำเนินการใดๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัดในส่วนการประชุมคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด มีวาระการประชุมที่ชัดเจน และวาระ
พิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ อีกทัง้ มีรายงานการประชุมทีม่ สี าระครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์
ในเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดเก็บที่ดี
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายสุรธันว์ คงทน นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร นางวรนุช เดชะไกศยะ
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นางวรรณา ธรรมศิรทิ รัพย์ น.ส.พรรณพิมล บุนนาค และนายวันชัย โตสมบุญ โดยคณะกรรมการมี
การประชุมจ�ำนวนรวม 13 ครัง้ ในปี 2560 และมีการประชุมจ�ำนวนรวม 13 ครัง้ ในปี 2559 โดยการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2559

ปี 2560
13/13

1.

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่

13/13

2.

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

13/13

13/12

3.

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

13/13

13/13

4.

น.ส.พรรณพิมล บุนนาค

13/12

13/12

5.

นายวันชัย โตสมบุญ

13/11

13/12

6.

นางวรนุช เดชะไกศยะ

13/13

13/12

7.

นายโคอิชิ โอกาวา /1

3/3

-

8.

นายคาซูฮิโระ ซูโดะ/2

9.

น.ส.กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ /3

9/5

4/4

13/10

3/2

10. นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร/4

-

10/8

11.

-

9/9

นายสุรธันว์ คงทน/5

/1 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ถึงเดือนมีนาคม 2559
/2 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2560
/3 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จนถึงเดือนมีนาคม 2560
/4 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2560
/5 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม 2560
8.2 คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1.

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสมชาย ทรรศนียศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล

เจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายณภัทร จันทรเสรีกุล

เจ้าหน้าที่บริหาร

5. น.ส.มุกมณี ศอสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหาร

6. น.ส.พัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร

เจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายกิตตินาถ นิติพน

เจ้าหน้าที่บริหาร
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8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

		
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ� หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกันและสามารถดึงดูดบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของบริษทั และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของธนาคารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (เบี้ยประชุม)
ปี 2559

ปี 2560
-

1.

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่

-

2.

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

-

-

3.

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

-

500,000

4.

น.ส.พรรณพิมล บุนนาค

480,000

500,000

5.

นายวันชัย โตสมบุญ

480,000

500,000

6.

นางวรนุช เดชะไกศยะ

-

-

7.

นายโคอิชิ โอกาวา/1

-

-

8.

นายคาซูฮิโระ ซูโดะ/2

-

-

9.

น.ส.กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์/3

-

-

-

-

-

-

960,000

1,500,000

10.
11.

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร/4
นายสุรธันว์ คงทน/5
รวม

/1 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ถึงเดือนมีนาคม 2559
/2 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2560
/3 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จนถึงเดือนมีนาคม 2560
/4 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2560
/5 บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม 2560
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8.3.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน

หน่วย : บาท
2559

2560

จ�ำนวนราย

ค่าตอบแทน

จ�ำนวนราย

ค่าตอบแทน

เงินเดือนรวม

6

21,076,173

6

20,755,140

โบนัส

6

4,333,173

6

6,491,390

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

6

1,372,608

6

1,705,586.60

อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ

6

1,549,571

6

1,952,303.88

รวม

6

28,331,525

6

30,904,420.48

(2)
		

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

9. การก�ำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
15 ข้อ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ซึ่งมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้
9.1.1 นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล

บริษัทฯ ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการส�ำคัญดังนี้
(1)		การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่วนได้เสียให้เท่าเทียมและยุติธรรม
(2)		การบริหารงาน และการจัดการ ก�ำหนดให้ดำ� เนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยให้
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ลูกค้าและผูถ้ อื หุน้ สูงสุด รวมทัง้ ด�ำเนินการมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
(3)		การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ก�ำหนดให้ดำ� เนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ท่เี กี่ยวข้อง และทันต่อเหตุการณ์
(4)		การท�ำธุรกรรมของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้พจิ ารณาถึงความเสีย่ งอยูเ่ สมอ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
(5)		บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติไว้
ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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9.1.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น

		
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการจั ด การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสมอมาและปฏิ บั ติ ต าม
กฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้มีการนัดและส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาล่วงหน้า
มีการเปิดโอกาสให้ผ้ถู อื หุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการลงคะแนนเสียงตามล�ำดับวาระทีก่ �ำหนด
โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย อีกทั้งยังมีการจัดท�ำรายงานการประชุมที่
มีสาระสมบูรณ์และเสร็จในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการประชุมที่ดีโดยสามารถใช้
อ้างอิงและตรวจสอบได้
9.1.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

		

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)		พนักงาน: บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมไปถึง
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
(2)		ลูกค้า: บริษทั ฯ เน้นการให้บริการลูกค้าอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าทุกราย
ด้วยความเท่าเทียมกัน โดยมีการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ค�ำนึงถึงความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของข้อมูล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ท่ลี ูกค้าจะได้รบั เป็นปัจจัยส�ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายที่จะน�ำความลับของลูกค้าไปเปิดเผย
(3)		คู่ค้าและเจ้าหนี้: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ภายใต้
เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือสัญญาที่ท�ำร่วมกัน
50

(4)		คู่แข่ง: บริษัทฯ แข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยไม่มี
นโยบายที่จะท�ำการอันใดที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
		
โดยบริษัทฯ มีการก�ำกับและดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ ต้องไม่ท�ำผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
9.1.4 ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ และการรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

		
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการรวม 5 คณะ แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริหารสินเชือ่ และคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาการ
ทุจริต โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดเป้าหมายโดยรวมของบริษทั ฯ ก�ำหนดบทบาท
และมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทดังนี้
(1)		ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
(2)		ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม�่ำเสมอ
(3)		ก�ำหนดและดูแลนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
(4)		ดูแลให้มมี าตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายแนวทาง และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทาน
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั ยังได้จดั ให้บริษทั ฯมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังได้ก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการคานอ�ำนาจซึ่งกันและกันและ
เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำทีช่ ดั เจน โดยให้
ประธานกรรมการเป็นผู้น�ำฝ่ายนโยบาย และกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็นผู้น�ำฝ่ายบริหาร
9.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		
ส�ำหรับการป้องกันความขัดแย้งท างผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้
ความส�ำคัญในเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส โดยถือเสมือนว่าเป็นการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์
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สูงสุด รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบว่ารายการที่เกิดขึ้นจริงมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
9.1.6 จริยธรรมธุรกิจ

		
บริษทั ฯ ได้ออกแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และคูม่ อื การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละภารกิจทีพ่ นักงานทุกระดับได้รบั มอบหมายด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
9.1.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

		
บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท
8 คน โดยในจ�ำนวนนี้ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 คน
9.1.8 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

		
บริษัทฯ มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และอ�ำนาจในการด�ำเนินการของผู้บริหารและ
พนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯมีฝ่ายก�ำกับดูแลธุรกิจและฝ่ายตรวจสอบที่ขึ้น
ตรงและด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ท่ที ำ� หน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานอ�ำนาจด�ำเนินการและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล รวมทั้งท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อ�ำนาจในทางที่ผิดกฎหมายและการทุจริตต่อบริษัทฯ
		
ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งใน
ด้านธุรกิจและการเงินอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยจัดให้มีสายงานบริหารความเสี่ยงที่ท�ำหน้าที่
วิเคราะห์และควบคุมเครดิตลูกค้าเพื่อก�ำหนดวงเงินสูงสุดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
รวมถึงควบคุมเครดิตรวมของลูกค้าทั้งบริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ท่กี �ำหนด ก�ำกับและควบคุมความเสี่ยงใน
การเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากลูกค้า ควบคุมดูแลและอนุมัตกิ ารถอนหลักประกันออกจากบัญชีลูกค้า
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด ควบคุมดูแลและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไข
รายการผิดพลาดระหว่างบัญชีลูกค้า และแก้ไขรายการผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามเกณฑ์ในการพิจารณาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากลูกค้า บริษทั ฯ จะพิจารณาถึงฐานะการ
เงิน ความมีตัวตนของลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบประวัติลูกค้าที่อาจมีประวัติในการช�ำระหนี้ไม่ดีพอใน
ระบบ Black List เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาก�ำหนดวงเงินที่เหมาะสมให้กบั ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ
ยังจัดให้มีระบบ Early Warning เป็นระบบเตือนภัยที่บริษัทฯ ใช้ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และสภาพคล่องของบริษทั ฯ โดยให้สง่ สัญญาณเตือนเมือ่ การด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทั ฯ
เริ่มอยู่ในระดับต�่ำใกล้กับเกณฑ์ท่สี �ำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำ� หนดไว้
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของฝ่ายก�ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) อยู่ใน เอกสาร
แนบ 2
9.1.9 รายงานของคณะกรรมการ

		
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยงบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทมี่ คี วามเหมาะสมและ
ถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
9.1.10 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

		
บริษทั ฯ ยังคงยึดถือนโยบายทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปและผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ท่กี ำ� หนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. นักลงทุนสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลบริษัทฯโดยตรงได้ท่เี ลขานุการบริษัทฯหมายเลข 02-659-7000 ต่อ 5700
9.2		 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริหารสินเชือ่ และคณะกรรมการ
บริหารจัดการปัญหาการทุจริต โดยมีการก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ที่กล่าวมาข้างต้น ไว้อย่างชัดเจน
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวพรรณพิมล บุนนาค

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานก�ำกับดูแลธุรกิจและ
กฎหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านการตรวจสอบ

1.		ประสานความเข้ า ใจในบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี
ฝ่ายบริหารจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. 		สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับสภาพ
ของบริษัทฯ
3. 		สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ ราย
ไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจ
สอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรือ่ งส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ก็ได้
4. 		สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. 		สอบถามถึงระดับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�ำคัญ ตลอดจนมาตรการในการควบคุมและบรรเทา
ความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
6. 		พิจารณาและก�ำหนดขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและ
เสนอแนะและให้ ค�ำแนะน�ำแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. 		สอบทานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ที่จะตรวจสอบ
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของงานตรวจสอบและภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
8. 		สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยในฐานะเป็นบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินตามเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม
(Consolidated Supervision)
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9. 		พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค� ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ รวม
ถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้
รับค�ำเสนอแนะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษทั แม่รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
11. สอบทานความร่วมมือหรือข้อขัดแย้งทีม่ นี ยั ส�ำคัญกับฝ่ายบริหารจัดการ ในระหว่างปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
12. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับข้อบกพร่อง
ส�ำคัญที่ตรวจสอบพบและติดตามการตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาจากฝ่ายบริหารจัดการ
13. มีอ�ำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอ�ำนาจ
ที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร เป็นต้น
15. จัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานและ/หรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
16. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
17. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทันทีเพือ่ ให้ดำ� เนินการแก้ไข หากตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัย
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ หรือกฎระเบียบราชการ
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ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

1.		ให้ค�ำแนะน�ำในหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส�ำคัญของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผลที่เหมาะสมแก่บริษัทฯ
2.		ให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ (Best Practices)
3.		ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และ
จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทฯ (Code of Conduct) และจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือสื่อต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
4.		ให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาและจัดท�ำแผนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ประกาศก�ำหนด
5.		เสนอแนะข้อก�ำหนดเกีย่ วกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ขิ อง
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
6.		ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำรายงานเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อมูลตามแบบที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯจะมีคำ� สั่งเป็นอย่างอื่น
7.		ให้คำ� แนะน�ำในการติดตามผลการบังคับใช้นโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ธนาคารและกฎหมายที่ใช้กับบริษัทฯ
8.		ติดตามการพัฒนาระบบพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในส่วนการก�ำกับดูแล การป้องกัน
การตรวจสอบและการแก้ไข
9.		จัดให้มกี ารด�ำเนินตามวิธที เี่ หมาะสมและเพียงพอ เพือ่ สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบตั ิ
ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รับชั่น รวมถึงการรายงานผลการสอบ
ทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
10.		ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท�ำงานตามความจ�ำเป็น

56

9.2.2 คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
1.

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)
2. ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานการขายและลูกค้า

กรรมการ

(นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล)
3. ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

กรรมการ

(นายณภัทร จันทรเสรีกุล)
4. ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร

กรรมการ

(นางสาวเกศสิริ วรรณสถิตย์)
5. ผู้บริหารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

(นายสมชาย ทรรศนียศิลป์)
6. ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร)
7. ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร

กรรมการ

(นายกิตตินาถ นิติพน)
8. พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายกฎหมาย

เลขานุการ

และเลขานุการบริษัทฯ
(นางสาวดวงทิพย์ สอนธรรม)

อ�ำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีบริหาร

1.		ควบคุมการด�ำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษทั ฯ และธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั แม่ โดยถูกต้องตามข้อก�ำหนดกฎหมาย และกฎระเบียบทีบ่ ริษทั ฯและ
ธนาคารก�ำหนด
2.		ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้
3.		น�ำเสนอข้อมูลทีค่ รบถ้วนต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการก�ำหนดนโยบาย
และแผนงาน
4.		กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ�ำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมาย
การปฏิบัติงานแผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงการควบคุมรายได้/รายจ่าย และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และธนาคาร
5.		เสนอเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการตามปกติของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา
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6.		จัดท�ำรายงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
7.		ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซึง่ กรรมการผู้จดั การใหญ่จดั ท�ำขึน้ และน�ำเสนอแผนธุรกิจที่
ได้ทบทวนแล้วดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อไป
8.		พิจารณา อนุมัติ และติดตามการด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
8.1 การลงทุนของบริษัทฯ
8.2 การรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
8.3 การกู้ยืมเงิน หรือการใช้วงเงินสินเชื่อ (Credit Facilities) ประเภทต่างๆ จากสถาบัน
การเงินอืน่ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
มีอ�ำนาจในการพิจารณาวงเงินเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8.4 การขาย/ตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
8.5 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
8.6 การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ หรื อ การหยุ ด ให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง หรื อ
การเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
8.7 นโยบายบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงในด้านต่างๆ เมื่อคณะกรรมการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารพิจารณานโยบายแล้วให้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป ยกเว้นนโยบายและรายงานการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ เป็นอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ
8.8 เรื่องอื่นๆ
9.		ติดตามเร่งรัดการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
10.		ทบทวน ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงาน
กระบวนการท�ำงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ
11.		มีอำ� นาจเรียกเอกสารเรือ่ งต่างๆ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารบรรลุวตั ถุประสงค์
12.		พิจารณาด�ำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
13.		รายงานผลการด�ำเนินงาน รวมถึงกิจการต่างๆ ที่มนี ัยส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
14.		ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการโดยทั่วไปของบริษัทฯ
15.		ด�ำเนินการจัดให้มนี โยบายและระเบียบหรือแนวทางการ ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น ตามที่ได้รบั มอบหมายจากธนาคารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารจะต้อง ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
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9.2.3 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ (Credit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 6 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
1. นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารสินเชื่อ

2. นางสาวภาวศุทธิ์ สุจริตวัฒนา

กรรมการบริหารสินเชื่อ

3. นางสาวมุกมณี ศอสุวรรณ

กรรมการบริหารสินเชื่อ

4. นางสาวเกศสิริ วรรณสถิตย์

กรรมการบริหารสินเชื่อ

5. นายเกียรติศักดิ์ ลิมปเจริญกุล

กรรมการบริหารสินเชื่อ

6. นางสาวสุภาพร เลิศพนมวรรณ

กรรมการบริหารสินเชื่อ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ

1.		พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ด้านเครดิตต่างๆ รวมถึงการตั้ง
ส�ำรองและนโยบายการตัดหนี้สูญ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจาณาอนุมตั ิ
2.		พิจารณาบริหารวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้า/ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยงของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระเบียบราชการ และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดไว้ในปัจจุบัน และ/หรือที่จะก�ำหนดขึ้นใหม่ในอนาคต
3.		พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทบัญชีให้แก่
ลูกค้า และอนุมัติการขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้กบั บริษัทฯ (Short Sell)
4.		ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และรายชื่อหลักทรัพย์ ที่ให้ลูกค้าสามารถใช้วงเงินสินเชื่อ
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) อัตรามาร์จิ้นที่ต้องด�ำรงไว้
(Maintenance Margin) และอัตรามาร์จนิ้ ขัน้ ต�่ำเพือ่ การบังคับขายหลักทรัพย์ (Minimum Margin)
5.		ก�ำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) อัตรามาร์จ้นิ ที่ต้องด�ำรงไว้ (Maintenance Margin)
และอัตรามาร์จิ้นขั้นต�่ำเพื่อการบังคับปิดสถานะ (Force Close Margin) ส�ำหรับบัญชีซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6.		ก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับลูกค้าเพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชี
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาการทุจริต (Fraud Management
Committee) ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. นางสาวภาวศุทธิ์ สุจริตวัฒนา

กรรมการ

3. นายสมชาย ทรรศนียศิลป์

กรรมการ

4. นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์

กรรมการ

5. นางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร

กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.		ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและทบทวนความเพียงพอของ
นโยบาย หลักเกณฑ์ ระบบการบริหารจัดการปัญหาทุจริต ความมีประสิทธิภาพของระบบ
และการ ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหา
การทุจริตโดยรวมของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.		ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาการทุจริต โดยมีการควบคุมและแสดงผลการปฏิบัติงาน
3.		ทบทวนกลยุทธ์และมาตรการป้องกันการทุจริต เทคโนโลยีทใี่ ช้สำ� หรับการตรวจสอบและป้องกัน
การทุจริต และแนว ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ รวมทัง้ การประเมินผลวิธกี ารใหม่ๆ ทีใ่ ช้ในการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อด�ำเนินมาตรการในเชิงรุกเพื่อพิสูจน์ทราบและป้องกันความเสียหายจากการทุจริต
4.		บริหารและควบคุมติดตามการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันความเสียหายจากปัญหา
การทุจริต การติดตามทรัพย์สินที่ถูกทุจริตและ การพิสูจน์ทราบข้อบกพร่องในการด�ำเนินการ
ให้ทันสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
5.		บริหารและควบคุมดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้มคี วามเหมาะสม และ
มีแผนการด�ำเนินการที่ครอบคลุมปัญหาการทุจริตทุกประเภทของบริษัทฯ
6.		จัดท�ำ ข้อแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจให้กับธุรกิจและคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้
เป็นไปตามกลยุทธ์และหลักการบริหารจัดการปัญหาทุจริต
7.		มีอ�ำนาจเรียกเอกสารต่างๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ บรรลุวัตถุประสงค์
8.		รายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างสม�ำ่ เสมอในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
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9.3		 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

แม้วา่ บริษทั ฯ จะไม่มคี ณะกรรมการสรรหาเพือ่ คัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการ แต่บริษทั ฯ
มีนโยบายที่จะสรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ จะต้อง
พิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ เป็นต้น โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้
1.		คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ ทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยและกรรมการของบริษทั ฯ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
2.		ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่พึงจะมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด
3.		ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธี
จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่กไ็ ด้
4.		ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
5.		ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะ
กรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน อนึ่งมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6.		ในกรณีการสรรหาพนักงานในต�ำแหน่งที่นับต่อรองลงมา 2 ระดับจากกรรมการผู้จดั การใหญ่
คือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องน�ำเสนอเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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9.4		 การป้องกันการใช้ขอ
้ มูลภายในในลักษณะทีอ
่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มรี ะเบียบและวิธปี ฏิบตั งิ านในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และการมีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทั้งที่บริษัทฯ/หน่วยงาน หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้ล่วงรู้มาจากการ
ประกอบธุรกิจหรือการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
ที่ดีในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจในเครือที่ยังมิได้เป็นที่
เปิดเผยต่อสาธารณะชน รวมทั้งข้อมูลของลูกค้าและคู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะชน โดยระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
1.		ก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น
สายงานลูกค้าบุคคล และสายงานลูกค้าสถาบัน กลุม่ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวาณิช
ธนกิจ สายงานค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
2.		ก�ำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา การบริหารจัดการ และการรายงานการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามข้อ 1 ให้รายงานโดยตรงผ่านผู้บริหารที่รับผิดชอบเท่านั้น
3.		ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับและจะต้องใช้ข้อมูลนั้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ว่า
ข้อมูลนัน้ จะมีลกั ษณะหรือทีม่ าอย่างไร โดยห้ามมิให้พนักงานใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตนโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ นอกจากนี้ พนักงาน
จะต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับแม้วา่ พนักงานรายดังกล่าวจะพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานบริษัทฯ แล้วก็ตาม
4.		ก�ำหนดให้มีการจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิทราบหรือเข้าถึงข้อมูลมีจ�ำนวนน้อยที่สุด
(Need to know basis) โดยไม่ควรเปิดเผยข้อมูลลักษณะดังกล่าวให้บคุ ลากรอื่นๆ ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ
5.		ก�ำหนดให้การยืมบุคลากรระหว่างหน่วยงาน (Over the wall) ตามข้อ 1 จะท�ำได้ก็ต่อเมื่อมี
ความจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์เท่านั้น โดยก�ำหนดให้มีการแจ้งให้ฝ่ายก�ำกับดูแลธุรกิจทราบ
โดยระบุชอื่ ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะธุรกรรม ชือ่ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง และระยะเวลาทีต่ อ้ งมี
ส่วนร่วมในธุรกรรมนัน้ โดยบุคลากรทีม่ สี ่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องไม่นำ� ข้อมูลไป
เปิดเผย และต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลูกค้าที่ตนได้มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้อง
6.		ก�ำหนดให้มีการก�ำกับดูแลและด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ใน
บัญชี Watch List/Restricted List เป็นต้น โดยให้ก�ำกับดูแลกระบวนการจัดท�ำรายชือ่ หลักทรัพย์
ดังกล่าวและการก�ำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.		ก�ำหนดให้มีระบบควบคุมข้อมูลที่มีลักษณะอ่อนไหวหรือลับเฉพาะ (Sensitive Information)
อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ โดยพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะดังกล่าวและข้อมูล
ที่ได้มาต้องใช้เพื่อการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและยังได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างสรรค์คณ
ุ ประโยชน์ ตอบแทนสังคมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยัง่ ยืน
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในการ
สร้างสรรค์กจิ กรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ
• ด้านการศึกษาและเยาวชน
• ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษาและเยาวชน

1.		บริษัทฯ ยังคงเน้นย�้ำให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนในตลาดทุน สู่กลุ่ม
เยาวชนทัว่ ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีส่วนในการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่อตุ สาหกรรมในอนาคต
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการลงทุนในตลาดทุนอย่างเป็นระบบ ภายใต้
ชื่อโครงการ Krungsri Securities Student Internship Program เป็นโครงการจัดอย่างต่อเนื่อง
เป็นจ�ำนวน 10 รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านโครงการฯ กว่า 280 คน โดยได้รบั ความร่วมมือจากศูนย์
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา และบริษัทภายในเครือกรุงศรี ส�ำหรับในปี 2560 มีการจัดอบรม ทั้งในภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์
ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และเปิดโอกาสในการพัฒนาคนรุน่ ใหม่ทจี่ ะก้าวเข้ามาร่วมกัน
พัฒนาวงการตลาดทุนไทยให้มคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ สามารถส่งผลต่อคุณภาพของสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมอีกทางหนึ่ง
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2.		กิจกรรมจากโครงการ “ปรับผิวดินและปูอิฐตัวหนอน” อีกหนึ่งกิจกรรมด้านการการพัฒนา
ด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในการปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ในลานท�ำกิจกรรมของเด็กนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ จ.นครปฐม

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.		โครงการ “หลั ก ทรั พ ย์ กรุ ง ศรี ร่ ว มประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ ท� ำ จากใจ ถวายพ่ อ หลวง
5,500 ดอก” เนือ่ งด้วยผูบ้ ริหารและพนักงาน น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้
ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมนี้ท้งั ส�ำนักงานใหญ่ และสาขาใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำดอกไม้จนั ทน์รวมจ�ำนวน 5,500 ดอก

2.		กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม หลักทรัพย์ กรุงศรี ผู้บริหารและพนักงานร่วมแรงร่วมใจกัน
เก็บขยะริมหาดจอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี
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3.		กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม หลักทรัพย์ กรุงศรี ได้สบื สานโครงการต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 2 ในโครงการ “หลักทรัพย์ กรุงศรี สร้างฝายถวายแผ่นดิน รุ่นที่ 02/2560” เป็น
การร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งผู้บริหารและพนักงาน ณ เขตอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี

4.		กิจกรรมในโครงการ “พื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง ด้วยการปลูกปะการัง” เพื่อความสมดุลให้กบั
ท้องทะเล ด้วยการด�ำน�้ำปลูกปะการังบนแพปฏิบัติการ จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ทางสาขาของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ยังได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5.		“โครงการกิจกรรมโลกทัง้ ใบยกให้คณ
ุ ตาคุณยาย” ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา
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6. “โครงการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม”
ณ บ้านคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

จากกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด เห็นได้ว่าบริษัทฯ ทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ให้ความตระหนักถึง
การสร้างสรรค์สังคมได้อย่างยั่งยืน คืนสู่สังคม นอกเหนือจากการแสดงถึงความสามัคคีในการร่วมแรง
ร่วมใจ ยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกและยกระดับการพัฒนาทางด้านจิตใจที่ดีอีกทางหนึ่ง
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งรวมถึงการมี
ระบบการควบคุมภายในในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว (รายละเอียดอยูใ่ น เอกสารแนบ3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน) ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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บมจ. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (“ธนาคาร”)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

·

·

·

·

·

·

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.84 ของ
ทุนช�ำระแล้วของบริษัท
นายซูดาร์โก (แดน)
ฮาร์โซโน่เป็นกรรมการของบ
ริษัทฯ และเป็นผู้บริหารของ
ธนาคาร
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
เป็นผู้บริหารของธนาคาร
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และเป็นกรรมการของบริษัทฯ
นายโคอิชิ โอกาวา เป็น
กรรมการของบริษัทฯ และเป็น
ผู้บริหารของธนาคารจนถึงวัน
ที่ 18 เมษายน 2559
นางวรนุช เดชะไกศยะเป็น
กรรมการของบริษัทฯ และเป็น
ผู้บริหารของธนาคาร
นางสาวกนกวรรณ ศุภนันต
ฤกษ์ เป็นกรรมการของบ
ริษัทฯ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม
2560 และเป็นผู้บริหารของ
ธนาคาร

ลักษณะความสัมพันธ์

ค่าธรรมเนียมจ่าย
เ ป ็ น ค ่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ธ น า ค า ร ใ น ก า ร ตั ด บั ญ ชี
อัตโนมัติ, ค่าธรรมเนียมวงเงิน INTRADAY และ
EFFECT CHECK และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการ
ท� ำ ธุ ร กรรมผ่ า นธนาคาร โดยบริ ษั ท ฯช� ำ ระค่ า
ธรรมเนียมจ่ายดังกล่าวในอัตราปกติที่ธนาคาร
คิดจากลูกค้าทั่วไป

ค่ า บริ ก ารรั บ จากการให้ บ ริ ก าร Professional
Service
เป็ น ค่ า บริ ก ารรั บ ตามสั ญ ญา Professional
Service Agreement โดยบริษัทฯจัดส่งพนักงาน
ไปเพื่อช่วยงานด้านธุรกิจวานิชธนกิจถึงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560 และด้านทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559โดยบริษัทฯได้
รับค่าบริการในอัตราต้นทุนบวก มาร์จน
ิ้ และราคา
ตลาดตามล�ำดับ

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษั ท ฯมี ย อดเงิ น ฝากกั บ ธนาคารซึ่ ง ดอกเบี้ ย ที่
ได้รับเป็นไปตามอัตราปกติของลูกค้าทั่วไปของ
ธนาคาร

ปริมาณรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทฯให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้แก่
ธนาคารโดยคิดค่าบริการตามมูลค่าสุทธิของเงิน
กองทุน ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกันกับการให้บริการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคลส�ำหรับบุคคลทั่วไป

ลักษณะรายการ

ในช่วงปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

12. รายการระหว่างกัน

2,786

374

19,533

12,020

ปี 2560

3,044

3,812

15,498

9,961

ปี 2559

ระหว่างกัน (พันบาท)

มูลค่าของรายการ
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บมจ. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (“ธนาคาร”)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

·

·

·

นายคาซูฮิโระ ซูโดะ เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่
วันที่ 18 เมษายน 2559 จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2560 และ
เป็นผู้บริหารของธนาคาร
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตรเป็น
ผู้บริหารของธนาคารและเป็น
กรรมการของบริษัทฯตั้งแต่วัน
ที่ 23 มีนาคม 2560
นายสุรธันว์ คงทนเป็นผู้
บริหารของธนาคารและ เป็น
กรรมการของบริษัทฯตั้งแต่วัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลักษณะความสัมพันธ์

1,918

ณ
31 ธ.ค.59

2,164

ณ
31 ธ.ค.60
799,703
530
7,532
255
2,552

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
บริ ษั ท ฯได้ ท� ำ สั ญ ญาเช่ า ช่ ว งพื้ น ที่ ข องธนาคาร
สาขาวิภาวดีรง
ั สิตและสาขาในต่างจังหวัดจ�ำนวน
6 สาขาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานสาขา
ปริมาณคงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินมัดจ�ำ
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น

213,223
429
6,359
137
3,250

1,206

2,262

ค่าธรรมเนียมแนะน�ำบัญชี
เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มจ่ า ยส� ำ หรั บ การแนะน� ำ ลู ก ค้ า
ของธนาคารมาเปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
กั บ บ ริ ษั ท ฯ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ช� ำ ร ะ ค ่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
จ ่ า ย ดั ง ก ล ่ า ว ใ น อั ต ร า ที่ เ ป ็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ ์ ที่
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

2,558

11,016

ปี 2559

4,847

11,017

ปี 2560

ระหว่างกัน (พันบาท)

ค่าบริการจ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นค่าบริการจ่ายโดยธนาคารได้ให้บริการด้าน
IT Service (Web Seal) ซึ่งมีการพัฒนาระบบ
KSS Online (Single Sign-on) และติดตั้งระบบ
ที่ธนาคาร และ MS Office 365โดยบริษัทฯช�ำระ
ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราต้นทุนบวกมาร์จิ้น

ค่าธรรมเนียมบริการ Professional Service
เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตามสัญญา Professional
Service Agreement โดยธนาคารจัดส่งพนักงาน
มาเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารด้ า นบริ ห ารงานจั ด การ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทรัพยากรบุคคลขอ
งบริษท
ั ฯและช่วยเหลืองานด้านทรัพยากรบุคคลให้
แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯช�ำระค่าธรรมเนียมบริการ
ในราคาตลาด

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย
1.
บลจ. กรุงศรี
2. บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
3. บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอสท์
4. บจ. ซีเคเอสโฮลดิ้ง
5. บจ. ซี.เค.อาร์
6. บจ. ซันไรส์ อิควิตี้
7. บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิส
8. บจ. ไซเบอร์เวนเจอร์
9. บจ. จี แอลแอสเซทส์
10. บจ. ทุนรุ่งเรือง
11. บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี้
12. บจ. บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น
13. บจ. บีบีทีวี โปรดักชันส์
14. บจ. บีบีทีวี แอสเซตเมเนจเมนท์
15. บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
16. บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา
17. บจ. มหากิจโฮลดิ้ง
18. บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
19. บมจ. ศรีอยุธยาแคปปิตอล
20. บจ. สตรองโฮลด์แอสเซ็ทส์
21. บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส
22. บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
23. บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล
24. Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited
25. Morgan Stanley & Co. International Plc.
26. The Bank of Tokyu – Mitsubishi UFJ, Ltd.

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

·

เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น
และ/หรือกรรมการร่วมกันและ
มีรายการ ระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

993
479

-

รายได้อื่น
บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิส
บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
บลจ. กรุงศรี
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล

16,556
-

96
76
344
9
402
13
9
8
7
5,168
20

ปี 2560

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บลจ. กรุงศรี
บมจ. ศรีอยุธยาแคปปิตอล

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ารับ
บมจ. ศรีอยุธยาแคปปิตอล
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอสท์
บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
บจ. ซันไรส์ อิควิตี้
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
บจ. บีบีทีวี โปรดักชันส์
บจ. ไซเบอร์เวนเจอร์
Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited
Morgan Stanley & Co. International Plc.
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ

1,052
969

2
6

17,760
410

139
3
1
265
2,110
2

ปี 2559

ระหว่างกัน (พันบาท)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี้
บลจ. กรุงศรี

453
97

174

-

397
83

4,373

ณ
31 ธ.ค.59
1,485

22,852

3,474

32

ปี 2559

4,673

ณ
31 ธ.ค.60
1,287

ปริมาณคงค้าง
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
บลจ. กรุงศรี
สินทรัพย์อน
ื่
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี้
บจ. รั ก ษาความปลอดภั ย สยามเรี ย ลตี้ แ อนด์
เซอร์วิส

24,264

3,638

31

ปี 2560

ค่าเช่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี้

ค่าเช่ารถยนต์
บจ. รั ก ษาความปลอดภั ย สยามเรี ย ลตี้ แ อนด์
เซอร์วิส

ค่าเบี้ยประกันจ่าย
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ

ระหว่างกัน (พันบาท)

ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ค่านายหน้ารับ

บริษัทฯ ให้บริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริ ษั ท ตามปกติ ธุร กิ จ โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารในอั ต ราที่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนดโดยสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุตธิ รรม
ค่าธรรมเนียมให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

บริษทั ฯ ได้รบั ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลทีไ่ ด้วา่ จ้างและคิดค่าบริการ
กับธนาคาร เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยคิดเป็นอัตราร้อยละของวงเงินลงทุนและผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุน หรือตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้การคิดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ขนาดของเงินลงทุนของลูกค้า ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมส�ำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมีความสมเหตุ
สมผลและเป็นธรรม
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ค่าธรรมเนียมให้บริการตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

บริษทั ฯ ได้รบั ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนการขายหน่วยลงทุนจาก บลจ. กรุงศรี โดยค่าธรรมเนียม
ทีไ่ ด้รบั คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ าย ซึง่ อัตราค่าธรรมเนียมทีบ่ ริษทั ได้รบั อยูบ่ นพืน้ ฐาน
เดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั จาก บลจ. อืน่ ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมให้บริการ
ตัวแทนการขายหน่วยลงทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
ค่าบริการรับ Professional Services

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารจากการให้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญา Professional Service Agreement
โดยบริษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเพื่อช่วยงานด้านธุรกิจวานิชธนกิจ (จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) และ
งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานวินัยพนักงานธนาคาร (จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559) ค่าบริการที่ได้
รับคิดตามต้นทุนที่บริษัทฯ จ่ายจริงบวกมาร์จิ้น (Cost plus margin) และราคาตลาด (Market Median)
โดยอัตรามาร์จนิ้ และราคาตลาดส�ำหรับค่าบริการทีบ่ ริษทั ฯได้รบั นัน้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร เรือ่ ง
การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงระหว่างธนาคารหรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับธนาคาร ซึง่ สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าค่าบริการรับ
Professional Services ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
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นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลและเป็น
ปกติทางธุรกิจของบริษัท โดยส�ำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติ
รายการระหว่างกันดังนี้
1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
		รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องคือรายการที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจการค้าเป็นปกติ
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติส�ำหรับรายการ
ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการด�ำเนินการส�ำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (บริษทั ใหญ่) เรื่อง การท�ำรายการ
ระหว่างธนาคาร หรือบริษัทย่อย /บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะมีการพิจารณาและ
อนุมัติรายการโดยผู้มีอ�ำนาจและผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ตามประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่ท�ำรายการ
ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดท�ำรายงานสรุปรายการเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
		ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้ผู้ช�ำนวญการพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน หรือส�ำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งให้ความเห็นในกรณีที่มีรายการพิเศษที่จ�ำเป็นต้องให้ผู้ช�ำนาญการดูหากมี และ
ผ่านให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าวเพื่ออนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
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รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่

3

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13.1 งบการเงิน
สรุปรายการสอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีสำ� หรับงบการเงินของบริษทั ฯ ส�ำหรับงวดปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558-2560 คือ
คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัดโดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ได้ดังนี้
ส�ำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ
แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯ แสดง
ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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ส�ำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯ แสดง
ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

2560
พันบาท

2559
ร้อยละ

พันบาท

2558
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการ

947,439

27.78

353,467

16.86

345,413

20.56

77,146

2.26

198,127

9.45

34,903

2.08

2,135,484

62.61

1,304,940

62.24

1,156,671

68.86

-

-

198

0.01

-

-

เงินลงทุน

88,062

2.58

87,800

4.19

7,800

0.46

อุปกรณ์

34,790

1.02

45,790

2.18

45,024

2.68

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

25,349

0.75

22,294

1.06

15,908

0.95

12,975

0.38

12,360

0.59

11,066

0.66

89,426

2.62

71,616

3.42

63,035

3.75

3,410,671

100.00

2,096,592

100.00

1,679,820

100.00

265,674

7.79

40,108

1.91

201,978

12.02

1,093,956

32.08

813,341

38.79

316,953

18.87

10,181

0.30

7,693

0.37

-

-

เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

งบแสดงฐานะการเงิน

พันบาท

2559
ร้อยละ

พันบาท

2558
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

ประมาณการหนี้สิน

56,050

1.64

55,312

2.64

48,131

2.87

หนี้สินอื่น

70,766

2.07

81,875

3.91

59,676

3.55

1,496,627

43.88

998,329

47.62

626,738

37.31

หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น 1,350,000

39.58

600,000

28.62

600,000

35.72

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น

-

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส�ำรอง

42,088

1.23

38,978

1.86

36,498

2.17

521,956

15.31

459,285

21.90

416,584

24.80

รวมส่วนของเจ้าของ

1,914,044

56.12

1,098,263

52.38

1,053,082

62.69

รวมหนี้สิน

3,410,671

100.00

2,096,592

100.00

1,679,820

100.00

ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

และส่วนของเจ้าของ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบก�ำไรขาดทุน

และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2560
พันบาท

2559

ร้อยละ

พันบาท

2558
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้
รายได้ค่านายหน้า

497,141

79.49

481,103

80.87

414,684

80.18

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

59,541

9.52

50,910

8.56

37,277

7.21

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

39,343

6.29

35,465

5.96

36,431

7.04

เพื่อซื้อหลักทรัพย์
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบก�ำไรขาดทุน

และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2560
พันบาท

ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือ

2559

ร้อยละ

พันบาท

2558
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

27,554

4.41

21,372

3.59

23,807

4.60

1,838

0.29

6,080

1.02

5,015

0.97

625,417

100.00

594,930

100.00

517,214

100.00

314,781

50.33

324,993

54.63

296,034

57.24

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

81,798

13.08

78,737

13.23

74,211

14.35

ต้นทุนทางการเงิน

13,229

2.12

11,304

1.90

11,896

2.30

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

2,068

0.33

941

0.16

(551)

(0.11)

136,962

21.90

117,566

19.76

113,593

21.96

548,838

87.76

533,541

89.68

495,183

95.74

76,579

12.24

61,389

10.32

22,031

4.26

14,514

2.32

11,870

2.00

4,387

0.85

62,065

9.92

49,519

8.32

17,644

3.41

4,644

0.74

(5,422)

(0.91)

(1,830)

(0.35)

(929)

(0.15)

1,084

0.18

366

0.07

3,715

0.59

(4,338)

(0.73)

(1,464)

(0.28)

65,780

10.51

45,181

7.59

16,180

3.13

ทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสด

2560

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

76,579

61,389

22,031

17,966

18,054

19,303

2,068

1,196

-

-

(255)

(551)

2

-

-

(3)

-

-

13,229

11,304

11,896

(61,268)

(53,414)

(55,698)

48,573

38,274

(3,019)

120,981

(163,224)

(32,029)

(831,763)

(149,454)

(79,012)

198

(198)

-

(264)

(80,000)

-

(18,841)

(7,497)

(1,772)

เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี

225,566

(161,870)

166,147

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

280,615

496,388

(44,963)

5,382

1,760

5,154

(7,158)

16,437

(50,231)

(225,284)

(47,658)

(36,706)

รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
เงินสดจ่ายจากการด�ำเนินงาน
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสด

2560

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

117

390

117

(12,721)

(10,715)

(12,473)

(12,245)

(5,620)

(19,448)

(141,551)

28,089

(16,044)

(7,841)

(13,676)

(10,128)

3

12

-

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(6,639)

(6,371)

(5,600)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(14,477)

(20,035)

(15,728)

750,000

-

-

750,000

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

593,972

8,054

(31,772)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

353,467

345,413

377,185

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

947,439

353,467

345,413

ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงิน

2560

2559

2558

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร ( Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น

(%)

74.15

70.86

69.24

อัตราก�ำไรสุทธิ

(%)

9.92

8.32

3.41

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

4.12

4.60

1.69

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ( Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)

2.25

2.62

1.08

(เท่า)

0.23

0.32

0.32

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้

(เท่า)

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้

(เท่า)

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม

(%)

30.13

20.67

20.56

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม

(%)

62.61

62.24

68.86

(เท่า)

0.78

0.91

0.60

(%)

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์

(%)

0.24

0.37

0.46

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(%)

137.89

99.56

155.64

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

(บาท)

23.17

18.30

17.55

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

(บาท)

0.75

0.83

0.29

เงินปันผลต่อหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

(บาท)

N/A

N/A

N/A

หุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

(หุ้น)

82,602,740

60,000,000

60,000,000

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนอื่นๆ

ข้อมูลต่อหุ้น
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนือ่ งและแข็งแกร่ง เนือ่ งจากได้ผลบวกโดยตรง
จากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจหลัก และ ประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญของไทย
อาทิ สหรัฐ จีน และ สหภาพยุโรป โดยสหรัฐ รายงานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3
ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.3 สูงที่สุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ สหภาพยุโรปขยายตัวร้อยละ 2.6 ขยายตัว
มากที่สดุ ในรอบกว่า 2 ทศวรรษ ขณะที่เศรษฐกิจจีนซึ่งเดิมเป็นที่วติ กกังวลว่าจะชะลอตัว หรือเกิด Hard
landing แต่ภาพรวมเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2560 ยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งทีร่ ้อยละ 6.8-6.9 ในทุก
ไตรมาส ผลักดันให้ภาคการส่งออกของไทยในปี 2560 พุ่งท�ำสถิตสิ งู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ทรี่ ะดับ 236,694
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.9 เติบโตมากทีส่ ดุ ในรอบกว่า 6 ปี และมากกว่า
ที่ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 นอกจากภาคการส่งออกที่เติบโตดีแล้ว
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ยังได้แรงหนุนส�ำคัญจากภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวอย่างโดดเด่น
เมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์จนี ศูนย์เหรียญของภาครัฐ และ อยูใ่ นช่วง
ถวายความไว้อาลัยในหลวงราชการที่ 9 โดยปี 2560 มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วในประเทศไทยสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 35.27 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน
ยังเป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ วหลักทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 9.8 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
12 จากปี 2557 ส่วนฟันเฟืองและปัจจัยในประเทศ อาทิ การใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
มีการฟืน้ ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยการลงทุนภาคเอกชนเริม่ เห็นสัญญาณทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากนักลงทุนกลับ
มามีความเชือ่ มัน่ ต่อภาคการเมืองของไทยมากขึน้ หลังจากนายกรัฐมนตรีออกมาส่งสัญญาณว่าจะก�ำหนด
ให้มกี ารเลือกตัง้ ในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2561 ขณะทีอ่ ตั ราการใช้กำ� ลังการผลิตของภาคโรงงานทีท่ ยอยสูง
ขึ้นผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 3 ของปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.6 จากที่ขยาย
ตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาส 2 ส่วนการใช้จ่ายภาคครัวเรือน แม้ปี 2560 ราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวลงแต่
ถูกชดเชยจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2560 ไม่มปี ัญหาภัยแล้งเหมือนกับปี 2559 อีกทั้งได้แรงหนุน
จากการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอาทิ มาตรการช็อปปิ้งช่วยชาติท�ำให้การใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคยังขยายตัว อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นเป็นไปอย่างจ�ำกัดเนื่องจากภาพรวมยังถูกกดดันจากภาระ
หนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง โดยช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 ไทยมีหนี้สินภาคครัวเรือนคิดเป็น
ร้อยละ 78.4 ของ GDP
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยปี 2560 ค่อนข้างสดใส ดัชนีเคลือ่ นไหวในทิศทางขาขึน้ โดยดัชนี
เปิดท�ำการวันแรกในปี 2560 ที่ระดับ 1,549 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นปี ที่ระดับ 1,754 จุด ท�ำสถิติสูงสุด
ในรอบ 24 ปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด ณ สิ้นปี 2559 ดัชนีที่สูงขึ้นมาจากปัจจัยพื้น
ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศทีแ่ ข็งแกร่ง โดยปี 2560 คาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4 เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2559 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.2 มีปจั จัยหนุนหลักมาจากการส่งออกและการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวได้อย่างต่อ
เนื่อง โดยการส่งออกของไทยในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 236,694 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวร้อยละ 9.9 มาก
ทีส่ ดุ ในรอบกว่า 6 ปี ขณะทีภ่ าคท่องเทีย่ วมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ 35.27 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
7.8 นอกจากปัจจัยบวกในด้านเศรษฐกิจแล้ว ตลาดหุ้นไทยยังได้ผลบวกอย่างมากจากภาพของการเมือง
ในประเทศที่ผ่อนคลายขึ้น หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณว่าจะสามารถประกาศวันเลือกตั้งได้
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ในช่วงเดือนมิถุนายน และจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2561ส่งผลให้นักลงทุน
กลับมามีความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยมากขึ้นหนุนให้หุ้นขนาดใหญ่ (Big Cap)
ปรับขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและเป็นกลุ่มน�ำตลาด น�ำโดย พลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคาร และ สื่อสาร
14.1 ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
14.1.1 รายได้

รายได้หลักของบริษัทฯในปี 2560 คือรายได้ค่านายหน้าซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.49 ของรายได้รวม
รองลงมาคือ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และดอกเบี้ยจากการให้กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยรายได้
ของบริษัทในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560

2559

2558

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

497,141

79.49

481,103

80.87

414,684

80.18

ค่าธรรมเนียมและบริการ

59,541

9.52

50,910

8.56

37,277

7.21

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

39,343

6.29

35,465

5.96

36,431

7.04

27,554

4.41

21,372

3.59

23,807

4.60

1,838

0.29

6.080

1.02

5,015

0.97

625,417

100.00

594,930

100.00

517,214

100.00

รายได้
ค่านายหน้า

เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ก�ำไรและผลตอบแทน
จากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรายได้

รายได้ของบริษัทฯในปี 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 625.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน
30.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 16.04 ล้านบาท เนื่องจาก
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ค่อนข้างสดใส ดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น เนื่องจาก
ปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศทีค่ อ่ นข้างแข็งแกร่ง และปัจจัยความเชือ่ มัน่ ของผูล้ งทุนต่อทิศทาง
เศรษฐกิจไทย รวมทัง้ ผลบวกจากภาพของการเมืองในประเทศทีผ่ อ่ นคลายและสัญญาณทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ
การประกาศและจัดการเลือกตั้ง ส่งผลบวกต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯจดทะเบียน โดยมีการเสนอ
ขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 42 หลักทรัพย์ มูลค่ารวม 4.26 แสนล้านบาท
ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดเช่นกัน ประกอบกับการลงทุนของสถาบันในประเทศและต่ างประเทศที่เติบโตขึ้น
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โดย ณ สิ้นปี 2560 ดัชนีปิดที่ 1,753.71 จุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.66 จากสิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่ท่ี 1,542.94 จุด
ดัชนีหุ้นไทยระหว่างปีมีความผันผวนโดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยมีจุดต�่ำสุดที่ 1,529 กลางเดือน
พฤษภาคม จนกระทั่งกลางเดือนสิงหาคม ดัชนีเริ่มเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน จนปิดที่ระดับ 1,753.71 ณ สิ้นปี
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 8.64 ล้านบาท สืบเนื่องจากการลงทุน
ของสถาบันในประเทศและต่างประเทศที่เติบโตขึ้น ท�ำให้ผลประกอบการของกองทุนที่บริษัทฯรับบริหาร
เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษทั ฯได้เข้าร่วมเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหลักทรัพย์จำ� นวน
13 หลักทรัพย์ และเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุนในเดือนธันวาคม
2560 ท�ำให้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญเมื่อเทียบกับปี 2559
ดอกเบีย้ เงินให้ก้ยู มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 3.88 ล้านบาทจากปี 2559 เนือ่ งจากนักลงทุน
กลับมามีความเชือ่ มัน่ ต่อทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย จากปัจจัยบวกในด้านเศรษฐกิจและภาพ
ของการเมืองในประเทศทีผ่ อ่ นคลายขึน้ เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุน้ ขนาดใหญ่ปรับขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากปี
ที่ผ่านมา
14.1.2 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

		

หน่วย : ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

2559

ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

2,143.88

8.40

1.20
2,145.08

ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

2558

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1,311.28

6.33

1,163.26

6.59

1.20

1.20

1.20

-

-

9.60

1,312.48

7.53

1,163.26

6.59

ลู ก หนี้ ธุร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ของบริ ษั ท ฯส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลู ก หนี้ ป กติ
ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
และลูกหนีอ้ นื่ โดยส�ำหรับลูกหนีเ้ งินให้กู้ยมื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ และลูกหนีอ้ นื่ บริษทั ฯตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะ
สูญในอัตราร้อยละ 1 ของมูลหนี้ปกติและในอัตราร้อยละ 100 ของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 บริษัทฯมีมูลหนี้สงสัยจะสูญในจ�ำนวน 1.20 ล้านบาท ซึ่งนับว่าค่อนข้าง
ต�ำ่ เมือ่ เทียบกับยอดลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและดอกเบีย้ ค้างรับ ณ สิน้ ปี หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.06 และ 0.09 ตามล�ำดับ และ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯไม่มมี ูลหนี้สงสัยจะสูญ
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ทั้งนี้บริษทั ฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดท�ำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อย
คุณภาพของบริษทั หลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด และจากข้อมูลข้างต้นเห็นได้วา่ บริษทั ฯ ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญเท่ากับมูลค่าหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจ�ำนวนแล้ว
14.1.3 ค่าใช้จ่าย

		
ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯคือค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.35
ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯในปี 2560 โดยค่าใช้จ่ายรองลงมาได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.90 และ 11.65 ตามล�ำดับ
		
ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯมีจ�ำนวน 548.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.30 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87 จากปี 2559 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายของ
รายการส่งเสริมการขายที่ต่อเนื่องจากปี 2559 และการเข้าร่วมจัดกิจกรรม SET Tokyu Roadshow 2017
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และกลุม่ MUFG ในเดือนกรกฎาคม 2560
14.1.4 ก�ำไรสุทธิ

		
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีผลก�ำไรสุทธิจำ� นวน 62.07 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 12.55 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.34 จากปี 2559 โดยบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งการตลาดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.37 และอยูใ่ นอันดับที่ 21
		
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2560 ค่อนข้างสดใส ดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางขา
ขึ้น มาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการส่งออก
และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากปัจจัยบวกในด้านเศรษฐกิจแล้ว ตลาดหุ้นไทย
ยังได้ผลบวกอย่างมากจากภาพของการเมืองในประเทศที่ผ่อนคลายขึ้น รายได้รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.12 เมือ่ เทียบกับปี 2559 จึงท�ำให้บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ เป็น 62.07 ล้านบาท ทัง้ นีใ้ นปี 2560
และ 2559 บริษทั ฯมีก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.83 บาท และ 0.75 บาทตามล�ำดับ
14.2 ฐานะการเงิน
14.2.1 สินทรัพย์

		
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 3,410.67 ล้านบาท ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 1,314.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของยอดสินทรัพย์รวมในปี 2559
โดยมีสินทรัพย์ที่ส�ำคัญคือลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 62.61
ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และ
ร้อยละ 2.58 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
14.2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
จ�ำนวน 7.80 ล้านบาท
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14.2.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าสุทธิจ�ำนวน 2,135.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.61 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็นลูกหนี้เงินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์รวมดอกเบี้ยค้างรับ 839.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.32 ของลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและดอกเบีย้ ค้างรับทัง้ หมด และมียอดคงเหลือของลูกหนีช้ นั้ สงสัย
จ�ำนวน 1.20 ล้านบาท
14.2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน
		
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 1,496.63 ล้านบาท โดยแบ่ง
เป็นเจ้าหนีส้ ำ� นักหักบัญชีและเจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจ�ำนวน 265.67 ล้านบาท
และ 1,093.96 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.75 และ 73.09 ของหนี้สินรวมตามล�ำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,914.04 ล้านบาท
โดยมีกำ� ไรสะสมจ�ำนวน 564.04 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ
137.89
โครงสร้างเงินทุน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ระดับ 0.78 เท่า
ซึ่งลดลงจาก 0.83 เท่า ณ สิ้นปี 2559
		
เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษทั ฯ ได้ลงมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนเรือนหุ้นของบริษัทจาก 600 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
เป็น 1,350 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�ำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถอื หุ้นเดิมในอัตราส่วนของผู้ถอื หุ้นเดิม
ราคาหุ้นละ 10 บาท บริษทั ฯ ได้รบั ช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน 750 ล้านบาท และจดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ

92
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1

ลําดับ

MBA. In Finance and Marketing, Indiana

–
Market Intermediaries (CGI) ปี 2559

เม.ย. 2553–ก.ย. 2556

1 ต.ค. 2556–4 ม.ค. 2558

5 ม.ค.–30 มิ.ย. 2558

3 ส.ค. 2550–31 ส.ค. 2558

1 ก.ค.–30 ก.ย. 2558

Sell

ด้านการตลาดและ Cross

ประธานคณะเจ้าหน้าที่

ธุรกิจต่างประเทศ

ด้านการตลาดและพัฒนา

ประธานคณะเจ้าหน้าที่

ด้านการตลาดและแบรนด์

ประธานคณะเจ้าหน้าที่

ใหญ่อาวุโส

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ

สินเชื่อยานยนต์

คณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ

รักษาการแทนประธาน

ด้านกรุงสรีคอนซูเมอร์

Corporate Governance for Capital

คณะเจ้าหน้าที่

ปี 2551

รักษาการแทนประธาน

1 ก.ค.–31 ธ.ค. 2558

(IOD)
Director Certification Program (DCP)

อิเล็กทรอนิกส์

–

สายงานธุรกิจ

รักษาการแทนผู้บริหาร

สายงานสินเชื่อบุคคล

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7 ม.ค. 2558–31 ม.ค. 2559

รักษาการแทนผู้บริหาร

กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

1 ก.ค. 2558–31 ม.ค. 2559

(Honors Program), University of
Southern Califonia, LA, USA

รายย่อย และลูกค้าบุคคล
1 ก.ค. 2558–ปัจจุบัน

Bachelor of Science Cum Laude,

ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้า

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตําแหน่ง

Biomedical and Electrical Engineering

1 ก.ค. 2558–ปัจจุบัน

1 ก.ย. 2558–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

อยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรี

บริษัท

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา

–

–

คุณวุฒิปริญญาตรี

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันที่ 28 กันยายน 2558

–

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

University, Bloomington, In, USA

56

(ปี)

อายุ

* เริ่มเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่

ประธานกรรมการ

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่ (แดน)

ชื่อ–สกุล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคาร

ประเภทธุรกิจ
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ชื่อ–สกุล

(ปี)

อายุ

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ
และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการ

28 ก.ย. 2558–ปัจจุบัน

กรรมการ

พ.ย. 2552–23 ก.พ. 2558

บมจ. อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ ลีส

กรรมการ
กรรมการ
(ผู้มีอํานาจลงนาม)

ม.ค. 2551–23 เม.ย. 2558

รถยนต์.

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ

และสินเชื่อบัตรเครดิต

บุคคล
ม.ค. 2551–เม.ย. 2554

ให้บริการสินเชื่อส่วน
อยุธยา

เงินอื่นๆ

กิจกรรม บริการทางการ

ประกอบกิจการประเภท

แอลกอฮอล์

การขายส่งเครื่องดื่มที่มี

ประกอบกิจการประเภท

ให้บริการสินเชื่อ

บัตรเครดิต

ส่วนบุคคล และสินเชื่อ

ให้บริการสินเชื่อ

ทะเบียน

ให้บริการสินเชื่อจํานํา

นายหน้าประกันภัย

ให้บริการด้านการเงินและ

บริษัทหลักทรัพย์

กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

สถาบันการเงิน

ประเภทธุรกิจ

บจก. บัตรกรุงศรี

บจก. แซม สยาม

บจก. แดน สยาม

กรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการ

สินเชื่อ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

11 พ.ค.–30 ธ.ค. 2558

25 ส.ค. 2557–ปัจจุบัน

25 ส.ค. 2557–ปัจจุบัน

บจก. กรุงศรี บริการเช่า

ประธานกรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการ

24 ก.พ.–2 ธ.ค. 2558

29 ก.ย. 2557–ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

เซอร์วิสเซส

(ผู้มีอํานาจลงนาม)
3 ธ.ค.–23 ธ.ค. 2558

บจก. เจเนอรัล คาร์ด

ประธานกรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

ประธานกรรมการ

พ.ย. 2552–28 พ.ค. 2558
24 ธ.ค. 2558–ปัจจุบัน

กรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

บจก. เงินติดล้อ

เซอร์วิสเซส

ประธานกรรมการ

บจก. เทสโก้ คาร์ด

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี

บลจ. กรุงศรี

หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด

บริษัท

ประธานกรรมการ

29 พ.ค.–29 ก.ย. 2558

30 ก.ย. 2558–ปัจจุบัน

8 ก.ย. 2558–ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

ประธานกรรมการ

7 ก.ค. 2559–ปัจจุบัน

ตําแหน่ง

12 ก.ย. 2559–ปัจจุบัน

บริษัท/องค์กรอื่น

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน
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ลําดับ

ใหญ่

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ชื่อ–สกุล

42

(ปี)

อายุ

–

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

1 ธ.ค. 2558–ปัจจุบัน
บริษัท/องค์กรอื่น
1 พ.ย. 2557–ปัจจุบัน

การเงินระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์และ

and Finance), Chulalongkorn University

ส.ค. 2556–ต.ค. 2557
เม.ย. 2554–ก.ค. 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

–

–

(IOD)

Market Intermediaries (CGI) ปี 2558

Corporate Governance for Capital

ปี 2558

Director Certification Program (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22/2559

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

"ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม" นมธ รุ่นที่10/2560

1 พ.ย. 2557–ปัจจุบัน

สาขาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

–

การลงทุน

และสายงานกลยุทธ์

ฝ่ายงานลูกค้าสถาบัน

บลจ. ไอเอ็นจี

พรินซิเพิล

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

บลจ. ซีไอเอ็มบี–

สายงานการพัฒนาธุรกิจ

บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี

บมจ. ไพลอน

อยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรี

บริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการ

บริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น

Master of Arts (International Economics

และประธานเจ้าหน้าที่

ผู้จัดการใหญ่

ใหญ่สํานักกรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตําแหน่ง

Master of Science (Economics),

1 พ.ย. 2557–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจจุบันจนถึงปั

University of Illinois, USA

University–USA

MBA (Finance), Case Western Reserve

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

–

–

–

คุณวุฒิปริญญาโท

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ประเภทธุรกิจ
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ลําดับ

กรรมการ

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร

ชื่อ–สกุล

53

(ปี)

อายุ

–

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

–

ธ.ค. 2553–3 ส.ค. 2557

กรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการ

4 ส.ค. 2557–22 มี.ค. 2560

บลจ.กรุงศรี

บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา

โซลูชั่นส์
กรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)
20 เม.ย. 2558–ปัจจุบัน

บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส

กรรมการ

2 มี.ค. 2560–ปัจจุบัน

จํากัด (มหาชน)

(ผู้มีอํานาจลงนาม)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

กรรมการ

ใหญ่

อยุธยา

บมจ.ธนาคารกรุงศรี

บริษัท

3 เม.ย.–ก.ย. 2558

23 มี.ค. 2560–ปัจจุบัน

บริษัท / องค์กรอื่น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เครือข่ายการขาย

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน

พ.ย. 2554–มี.ค. 2555

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

1 พ.ย. 2554–4 ม.ค. 2558

และเครือข่ายการขาย

ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ประธานคณะเจ้าหน้าที่

ด้านเครือข่ายการขาย

ประธานคณะเจ้าหน้าที่

สายงานธุรกิจสาขากลาง

1 พ.ย. 2554–4 ม.ค. 2558

5 ม.ค.–30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2558–31 ธ.ค. 2559

รักษาการแทนผู้บริหาร

ปี 2560

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
1 ก.ค. 2558–30 เม.ย. 2560

Strategic IT Governance (for Non–IT)

ผู้ช่วยกรรมการ

สายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจการตลาด

1 เม.ย. 2555–ปัจจุบัน

รักษาการแทนผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7 ม.ค. 2558–ปัจจุบัน

และเครือข่ายการขาย

(บริหารธุรกิจ)

ประธานคณะเจ้าหน้าที่

ตําแหน่ง

ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อย

1 ม.ค. 2560–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ประเภทธุรกิจ
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ลําดับ

Master of Public Administration,

–
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคการคลัง)

คุณวุฒิปริญญาตรี

Angeles, California, USA

–

คุณวุฒิปริญญาโท

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

University of Southern California, Los

–

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

วันที่ 23 มีนาคม 2560

51

(ปี)

อายุ

* เริ่มเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่

กรรมการ

นายสุรธันว์ คงทน

ชื่อ–สกุล

ม.ค. 2553–เม.ย. 2555

Services)

Banking and Treasury

(Head of Corporate

Executive Director

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการ

ก.พ. 2558–ปัจจุบัน

J.P. Morgan, Thailand

บจก. ทําทําไป

เซอร์วิสเซส

บจก. เจเนอรัล คาร์ด

จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี
(ผู้มีอํานาจลงนาม)

อยุธยา

บมจ.ธนาคารกรุงศรี

บริษัท

กรรมการ

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2

ใหญ่ และผู้จัดการสายงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3

ใหญ่ และผู้จัดการสายงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 9

รักษาการแทน ผู้จัดการ

ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 6

รักษาการแทน ผู้จัดการ

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2

ใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 7

รักษาการแทน ผู้จัดการ

ขนาดใหญ่ 2

สายงานลูกค้าธุรกิจ

รักษาการแทน ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ

วาณิชธนกิจ

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และ

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้าน

ตําแหน่ง

เม.ย. 2560–ปัจจุบัน

พ.ค. 2560–ปัจจุบัน

บริษัท / องค์กรอื่น

พ.ค.–ธ.ค. 2555

ม.ค. 2556–ม.ค. 2558

มิ.ย. 2557–ม.ค. 2558

ม.ค.–ก.พ. 2558

ม.ค.–ธ.ค. 2558

ก.ค. 2558–เม.ย. 2559

ม.ค.–เม.ย. 2559

พ.ค. 2555–ปัจจุบัน

ม.ค. 2559–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์

ธนาคาร

ประเภทธุรกิจ
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5

ลําดับ

บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก. กรุงศรี ฟินโนเวด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี)

–

(FGP)
Program (RMP) ปี 2556

Risk Management Committee

Financial Institutions Governance Program

– Role of the Chairman Program (RCP) –

– Director Certification Program (DCP

– Accreditation Program (DAP)

สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

อยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรี

ซิเอท

บริษัท พีพีเอ็น เอส แอสโซ

จํากัด

กองทุนรวม กรุงศรี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

จํากัด
ที่ปรึกษา

ผู้มีอํานาจ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและประธาน

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director สมาคมส่งเสริม

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและประธาน

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมอื่นๆ

–

ปริญญาตรี

พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน

เซอร์วิสเซส

27 มี.ค. 2560–ปัจจุบัน

บจก. อยุธยา แคปปิตอล

และ พ.ค. 2550–ส.ค. 2552

เซอร์วิสเซส

ปี 25549

กรรมการ

พ.ย. 2552–เม.ย. 2554

บจก. เจเนอรัล คาร์ด

(FND)

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

โซลูชั่นส์

บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส

และ ต.ค. 2550–ก.ค. 2552

กรรมการ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

อยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรี

บริษัท

Finance for Non–Finance Director

พ.ย. 2552–ปัจจุบัน

ปี 2549

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี

–

และ ม.ค. 2550–ก.ค. 2552

พ.ย. 2552–ปัจจุบัน
Director Certification Program (DCP)

(IOD)
–

บริษัท / องค์กรอื่นๆ

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ

ใหญ่อาวุโส
ก.ค. 2552–ก.พ. 2553

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เทคโนโลยี

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน

ตําแหน่ง

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ)

8 ก.ค. 2552–ปัจจุบัน

8 ก.ค. 2552–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา

–

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

กรรมการตรวจสอบ

–

–

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

62

57

(ปี)

อายุ

กรรมการและประธาน

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการ

นางวรนุช เดชะไกศยะ

ชื่อ–สกุล

ธนาคาร

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
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ลําดับ

ชื่อ–สกุล

(ปี)

อายุ

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

–

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

เม.ย. 2552–มิ.ย. 2555
ก.พ. 2552–ธ.ค . 2559
พ.ย. 2549–ก.ย. 2550

กรรมการและผู้จัดการ

Finance Group

กรรมการ

พ.ย. 2552 - ธ.ค. 2558

พ.ค. 2547–ต.ค. 2549

AIG Consumer

ประธานกรรมการ

พ.ย. 2552–มิ.ย. 2553

Co., Ltd.

AIG Card (Thailand)

(Thailand)

เซอร์วิส

บจก. สยามเรียลตี้แอนด์

โซลูชั่น

บัตรเครดิต

ธุรกิจสินเชื่อ

ให้บริการรถเช่า

สินค้าเงินผ่อน

นายหน้าและตัวแทนขาย
บมจ. อยุธยา โทเทิล

สินเชื่อบัตรเครดิต
เซอร์วิสเซส

ติดตามสินเชื่อ

ติดตามสินเชื่อ

ธนาคาร

บจก. อยุธยา แคปปิตอล

โซลูชั่นส์

บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส

โซลูชั่นส์

บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส

กรรมการ

และเงินโอนระหว่าง

มิ.ย. 2553– ธ.ค . 2559

ให้บริการระบบชําระเงิน
เอ็กซ์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็ม

กรรมการ

บริษัท

ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2559

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ผู้ช่วยกรรมการ

ปฏิบัติการ

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ม.ค. 2551– ก.ย. 2558
ก.ย. 2550–ธ.ค. 2559

กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

มี.ค. 2552–ธ.ค. 2559

สารสนเทศ และปฏิบัติการ
ม.ค. 2551–ธ.ค. 2559

ธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ประธานกลุ่มสนับสนุน

ตําแหน่ง

2015/8

ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2559

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

Market Intermediaries (CGI) Class

Corporate Governance for Capital

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

100

8

7

ลําดับ

กรรมการ

นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

นางสาวพรรณพิมล บุนนาค

ชื่อ–สกุล

67

56

(ปี)

อายุ

–

–

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

U.S.A.

Joseph's University, Philadelphia

สาขา Business Administration St.

มหาวิทยาลัย

สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

นิติศาสตร์, หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Market Intermediaries Class 10/2558

2558 : Corporate Governance for Capital

(DAP 7/2547)

Program–Class 7/2547

2547 : Director Accreditation

(DCP 7/2544)

Program–Class 7/2001

ม.ค. 2542–ปัจจุบัน

ม.ค. 2547–ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

2544 : Director Certification

ค่าตอบแทน
ม.ค. 2555–ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและ

(IOD)

ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน

กิจการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่นๆ

–

ความเสี่ยงและกํากับดูแล

กรรมการธรรมาภิบาล

ก.ค. 2557–ปัจจุบัน

Management

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส

หลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นคร

หลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นคร

หลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นคร

หลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นคร

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

Limited

Department)

กรรมการอิสระและ

Public Company

The Mutual Fund

Co.,Ltd.

Sunrise Equity

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

บริษัท

Management

Vice President (Fund

Investment Advisor

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ

ตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

ส.ค. 2557–ปัจจุบัน

2539–2543

2545–2547

2545–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

บริหารธุรกิจ, Asian Institute of

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

Market Intermediaries Class 2015/8

2558 : Corporate Governance for Capital

2545 : DCP Class 2002/20

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก

–

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ผลิตและจําหน่าย

ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน

ปูนซีเมนต์

ผลิตและจําหน่าย

ปูนซีเมนต์

ผลิตและจําหน่าย

ปูนซีเมนต์

ผลิตและจําหน่าย

ปูนซีเมนต์

ผลิตและจําหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทจัดการกองทุน

บริษัทด้านการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

101
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ชื่อ–สกุล

(ปี)

อายุ

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

Switzerland

2549 : Senior Management Program,–IMD,

Executives–IMD, Switzerland

2545 : Breakthrough Program for Senior

Switzerland

2543 : Managing Corporate Resources–IMD,

Development (IMD) Switzerland :

โดย International Institute for Management

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

หลวง จํากัด (มหาชน)

บริหาร กิจการสระบุรี

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน
จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

ม.ค. 2542–มิ.ย. 2547

บริษัท กะรัตสุขภัณฑ์
จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการร่วม–
สายบริหาร

ม.ค. 2542–ธ.ค. 2548
มิ.ย. 2540–พ.ค. 2542

จํากัด

บริษัท กระรัต ฟอเซต

สุขภัณฑ์

ผลิตและจําหน่าย

ผลิตจําหน่ายก๊อกนํ้า

กระเบื้องมุงหลังคา

ตราเพชร จํากัด
(มหาชน)

ผลิตและจําหน่าย

จานชาม

ผลิตและจําหน่าย

ผลิตซีเมนต์

ปูนซีเมนต์

ผลิตและจําหน่าย

ปูนซีเมนต์

ผลิตและจําหน่าย

บริษัท กระเบื้องหลังคา

กรรมการผู้จัดการ

ม.ค. 2542–ธ.ค. 2547

โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท อีเกิ้ล ซีเมนต์

หลวง จํากัด (มหาชน)

บริหาร (Subsidiaries)
กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นคร

กรรมการ และรองประธาน

ก.ค. 2547–ธ.ค. 2555.

ม.ค. 2542–มิ.ย. 2547

บริษัท ปูนซีเมนต์นคร

กรรมการ และรองประธาน

ก.ค. 2547–ธ.ค. 2554

และเชิงชาย

ผลิตและจําหน่ายไม้ฝา

กัมพูชา
บริษัท คอนวูด จํากัด

กรรมการ

ปูนซีเมนต์ในประเทศ
( Cambodia )

ก.พ. 2545–ก.พ. 2559

ผลิตและจําหน่าย
Cement Corporation

ลังกา

ก่อสร้างในประเทศศรี

ปูนซีเมนต์และวัสดุ

ผลิตและจําหน่าย

เวียดนาม

ก่อสร้างในประเทศ

ปูนซีเมนต์และวัสดุ

ประเภทธุรกิจ

Chip Monk Insee

(Sri Lanka)

(Subsidiary)

(Lanka) Limited

Siam City Cement

( เวียดนาม ) จํากัด

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์

บริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตําแหน่ง

ธ.ค. 2558–ปัจจุบัน

ส.ค. 2559–ปัจจุบัน

เม.ย. 2560–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน
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9
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กลุ่มงานขายและลูกค้า

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล

(สายงานทรัพยากรบุคคล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมชาย ทรรศนีย์ศิลป์

ชื่อ–สกุล

58

55

(ปี)

อายุ

–

169

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

U.S.A.

MBA–Finance, Ball State University,

–
มหาวิทยาลัยหอการค้า

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

–

คุณวุฒิปริญญาตรี

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

2534–2538

2538 - ต.ค. 2543

ก.พ. 2544 – 2550

2550 – 2551

พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน

2540–2545

2545–2548

2548–2550

2550–ปัจจุบัน

ม.ค. 2523–มี.ค. 2525

เม.ย. 2525–ส.ค. 2529

ก.ย. 2529–ธ.ค. 2539

ระยะเวลา

เซรามิค อินดัสทรี จํากัด

เลขานุการคณะกรรมการ

Senior Sales

( Thailand )

Baring Securities

จํากัด (มหาชน)
สถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี
ใหญ่ สายงานลูกค้า

Plus จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ Asset

ไทย จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าสถาบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มงานขายและลูกค้า

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(มหาชน)

การเงิน

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

ธุรกิจก่อสร้าง

ล่วงหน้า

เกษตรล่วงหน้า
บริษัท เพาเวอร์–พี จํากัด

กํากับการซื้อขายสินค้า

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและ

ซื้อขายสินค้าเกษตร

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์

ทั่วไปและการพนักงาน

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์

ด้านกฎหมาย

บริษัทที่ปรึกษา

กระเบื้องปูพื้น

ผลิตและจําหน่าย

ปูนซีเมนต์

ผลิตและจําหน่าย

ประเภทธุรกิจ

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

สายงานบริหารงานกลาง

จํากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บุคคล

ใหญ่ สายงานทรัพยากร

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

ดร.มานะ

กฎหมายภาษีอากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สํานักงานทนายความ

ทนายความและที่ปรึกษา

(มหาชน)

บริษัท ไทย–เยอรมัน

หลวง จํากัด (มหาชน)

การตลาดและ

บริษัท ปูนซีเมนต์นคร

การตลาดผู้จัดการฝ่าย

บริษัท

คณะผู้บริหาร–สาย

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน
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Eastern Michigan University

MBA สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย ABAC

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Senior Vice President–

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

–

Internal Audit &
Compliance Department

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Senior Vice President–

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Compliance Department
ต.ค. 2543–ก.ย. 2543

วุฒิบัตรโครงการอบรมการตรวจสอบ

Internal Audit &

ภายในเพื่อเตรียมตัวเป็น CIA,

การอบรม

ต.ค. 2545–มิ.ย. 2546

Compliance Department

ประเทศไทย(IIA)
–

Internal Audit &

สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

Senior Vice President–

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ธุรกิจและกฎหมาย

ใหญ่กลุ่มงานกํากับดูแล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Audit Manager

การเงิน

ผู้อํานวยการ ฝ่ายบัญชีและ

–

ก.ค. 2546–ส.ค. 2554

ส.ค. 2547–ปัจจุบัน

2544–2549

2549–2550

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

ผู้อํานวยการ อาวุโส

ม.ค. 2549–2553

2550–ปัจจุบัน

Assistant Audit Manager

ผู้อํานวยการ

หลักทรัพย์

ใหญ่ กลุ่มงานวิเคราะห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตําแหน่ง

2540–2543

ม.ค. 2553–2558

เม.ย.2558–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

(ประเทศไทย)

บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง

บล.โกลเบล็ก จํากัด

(ประเทศไทย) จํากัด

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน

บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี

จํากัด

บัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง

บริษัทสํานักงานสอบ

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอง

วิคเคอร์ส จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส

จํากัด

บัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง

บริษัทสํานักงานสอบ

จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

บริษัท

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

–

บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย ธุรกิจ

–

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

–

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

กฎหมาย)

20

1

–

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

–

53

46

46

(ปี)

อายุ

(กลุ่มงานกํากับดูแลธุรกิจและ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์

และการเงิน )

การเงิน ( สายงานบัญชี

และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

นางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร

(กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายณภัทร จันทรเสรีกุล

ชื่อ–สกุล

บริษัทหลักทรัพย์

สํานักงานสอบบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

สํานักงานสอบบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

104

ลําดับ

ชื่อ–สกุล

(ปี)

อายุ

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

–

–

–

–

–

–

–

Co., Ltd.

อิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน)

ร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สําหรับผู้บริหารระดับสูงและกลาง

4.0 Technology Security And Law

Security Digitalization For Thailand

การอบรมหลักสูตร Digital Law and

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Market Intermediaries (CGI 12/2559)

Corporate Governance For Capital

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Governance for Executives รุ่น 6/2016,

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย–Corporate

เงินตลาดทุน รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการวิชาการ

การกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาด

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

Foreign Account Tax Compliance Act,

SGV–Na Thalang &

Arthur Andersen–

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

Audit Manager

พ.ย. 2528–ก.ย. 2536

บริษัทจัดการกองทุน

บมจ.เงินทุนบุคลัภย์

บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้

บริษัท

ASCO Compliance Training Program,

ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายกํากับดูแลและ

จรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน,สมาคม

ต.ค. 2536–ก.ย. 2542

Division

ทบทวนความรู้ด้านกฎหมายและ

Officer,สมาคม บริษัทหลักทรัพย์

Vice President–Internal

ตําแหน่ง

Audit &Compliance

ต.ค.2542–ก.ย. 2543

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน

การปฏิบัติงานสําหรับ Compliance

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการกํากับดูแล

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ประเภทธุรกิจ
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15

14

ลําดับ

นายกิตตินาถ นิติพน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาว เกศสิริ วรรณสถิตย์

ชื่อ–สกุล

52

55

(ปี)

อายุ

–

1

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ

–

–

–

ม.ค. 2535–ส.ค. 2545

2545–2549

(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

อาวุโส (วิเคราะห์หลักทรัพย์

ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์

ทางเทคนิค)

อาวุโส (วิเคราะห์หลักทรัพย์

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ผู้อํานวยการอาวุโส

ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์

ทางเทคนิค)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

จํากัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี

ผู้อํานวยการอาวุโส

การฝึกอบรม

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และ

ผู้อํานวยการอาวุโส

และสื่อสารองค์กร

ไทย (ปี 2534)

ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์

ผู้อํานวยการอาวุโส

พาริบาร์ (ประเทศไทย)

ฝ่ายปฏิบัติการ

จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

ลูกค้าสายงานการตลาด
2550–2558

2558–ปัจจุบัน

ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์

ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า

บัณฑิตย์ (ปี (2540

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

2545–2549

2541–2545

บริษัท / องค์กรอื่น

BA, บริหารการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์

กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัท

ผู้อํานวยการอาวุโส

ผู้อํานวยการอาวุโส

2560

ตุลาคม 2550–มกราคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยกรรมการ

ตําแหน่ง

ผู้จัดการใหญ่

กุมภาพันธ์ 2560–ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ทํางานงปัจจุบันจนถึ

MBA บริหารการเงิน,

คุณวุฒิปริญญาตรี

–

คุณวุฒิปริญญาโท

และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

106

1

ลําดับ

(ปี)

อายุ

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ–สกุล

(จํานวนหุ้น) /1

หุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือ
และทักษะของการเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

+

เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์

เอกชนต่างๆ

มหาวิทยาลัยภาครัฐและ

บริษัท หลักทรัพย์ไทย–ATI

สถาบันฝึกอบรม สมาคม

แห่งประเทศไทย–TSI

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้

ทางเทคนิค อาทิ ศูนย์

วิทยากรรับเชิญบรรยาย

2555–ปัจจุบัน

ตําแหน่ง

อื่นๆ

ระยะเวลา

บริษัท

ประสบการณ์ทํางานจนถึงปัจจุบัน
ประเภทธุรกิจ

107
X หมายถึงกรรมการ

//

//

//

//

//

/ หมายถึงกรรมการตรวจสอบ

นายกิตตินาถ นิติพน

14

นายสมชาย ทรรศนียศิลป์

9

นางสาวเกศสิริ วรรณสถิต

นายวันชัย โตสมบุญ

8

13

นางสาวพรรณพิมล บุนนาค

7

นางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

6

12

นางวรนุช เดชะไกศยะ

5

นายณภัทร จันทรเสรีกุล

นายสุรธันว์ คงทน

4

11

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร

3

นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

2

10

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่

1

ชื่อ–สกุล

X

// หมายถึงผู้บริหาร

//

//

//

//

//

//

X/

X/

X/

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บมจ. ธนาคารกรุงงศรี
ศรีออยุยุ
บมจ.ธนาคารกรุ
ธธยายา
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี

หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด

บมจ. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส

บจก.เงินติดล้อ

บจก.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส

บจก.กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ

บจก.แดน สยาม

บจก.แดน สยาม

บจก.แซม สยาม

บจก.แซม สยาม

บจก. บัตรกรุงศรีอยุทธยา

บมจ.โทเทิ
เซอร์ววิสิสเซส
เซสโซลูโซลู
่ั ส์
บมจ.โทเทิลลเซอร์
ชั่นช
ส์น
บจก.ทําทําไป

บจก. กรุงศรี ฟินโนเวด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

X/

กรุงศรี จํากัด

บริษัท พีพีเอ็น เอส แอส โซ

X

ซิเอท จํากัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง

X

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส

X

จํากัด (มหาชน)

X

บริษัท สยาม ซิตี้ซีเมนต์
(เวียดนาม) จํากัด

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

108

109

-

-

-

การอบรม

-

ผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงาน

(Head of Compliance)

ตามประกาศคณะกํากับ

ตลาดทุนว่าด้วยการจัด

ให้มีหน่วยงานกํากับดูแล

Co., Ltd.

Intermediaries (CGI 12/2559)

Corporate Governance For Capital Market

6/2016,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Corporate Governance for Executives รุ่น

มหาวิทยาลัย

ทุน รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

Audit Manager

Arthur Andersen –
SGV-Na Thalang &

พ.ย. 2528-ก.ย.2536

บริษัทหลักทรัพย์

การกํากับดูแลและบังคับใช้กฏหมายในตลาดเงินตลาด

Security And Law สําหรับผู้บริหารระดับสูงและกลาง

Digitalisation For Thailand 4.0 Technology

การอบรมหลักสุตร Digital Law and Security

มหาชน)

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ

-

ตรวจสอบ ดูแลรับผิดชอบงาน

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในที่ดีและมี

ภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีระบบ

บริษัทแม่ และงานด้านตรวจสอบ

และตามนโยบายของบริษัทและ

ทั้งของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้อง

ของบริษัทเป็นไปตามกฎ ระเบียบ

ดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านงานกํากับ

ดูแลธุรกิจและฝ่ายตรวจสอบ

ดูแลรับผิดชอบงานของฝ่ายกํากับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัท
ตรวจสอบภายใน

Foreign Account Tax Compliance Act,สมาคม

ผู้จัดการฝ่ายกํากับดูแลและ

&Compliance Division

Vice President –Internal Audit

Audit &Compliance Department

Senior Vice President –Internal

Audit &Compliance Department

Senior Vice President –Internal

Audit &Compliance Department

Senior Vice President –Internal

งานกํากับดูแลธุรกิจและกฎหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม

ตําแหน่ง

ในฝ่ายกฏหมาย และเลขานุการ
บมจ.เงินทุนบุคลัภย์

บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้

(ประเทศไทย)

บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง

บล.โกลเบล็ก จํากัด

(ประเทศไทย) จํากัด

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน

บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี

บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์

ต.ค.2536-ก.ย.2542

ต.ค.2542-ก.ย 2543

ต.ค.2543-ก.ย 2545

ต.ค.2545-มิ.ย 2546

ก.ค.2546-ส.ค. 2547

ส.ค.2547-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์การทํางาน

ASCO Compliance Training Program,สมาคม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-

-

-

-

กองทุน,สมาคมบริษัทจัดการกองทุน

ทบทวนความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการ

-

2555

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ต่อสํานักงานกลต.

สําหรับ Compliance Officer,สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

เตรียมตัวเป็น CIA ,คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วุฒิบัตรโครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อ

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การปฏิบัติงานของ

-

-

-ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ 53 ปี

และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย ธุรกิจ

หมายเหตุ

-

16 สิงหาคม 2547

กันติรัตนาวงศ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นางสาวอิศรา

ชื่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3
งบการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น งบแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้า ของ และงบกระแสเงิ น สด สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุป ระกอบงบ
การเงิ นรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั หลักทรั พย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 และผลการดํา เนิ น งานและกระแสเงิ น สด สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถู ก ต้อ งตามที่
ควรในสาระสํา คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีค วามเป็ นอิสระจากบริ ษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่
มีสาระสําคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรั บ การดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง
เว้นแต่ ผูบ้ ริ ห ารมี ความตั้งใจที่ จ ะเลิ กบริ ษ ทั หรื อ หยุดดําเนิ นงานหรื อ ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อัน เป็ นสาระสํา คัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาดและถื อ ว่า มี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ย วกับ การสมรู ้ ร่ ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั้ง ใจละเว้น การแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิ น หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยดัง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้า จะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่าข้อมูลงบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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เพิม่ ศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

สิ นทรั พ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์
เงินลงทุน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรั พ ย์

หมายเหตุ

2560

2559

4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

947,439,377
77,145,819
2,135,483,735
88,062,000
34,790,086
25,349,066
12,975,146
89,425,526
3,410,670,755

353,467,296
198,126,541
1,304,939,829
197,951
87,800,000
45,789,872
22,294,204
12,359,953
71,616,250
2,096,591,896

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2560

2559

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ สํานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ภาษีเ งินได้ค ้างจ่ าย
ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 135,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
หุ ้นสามัญ 60,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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265,674,575
1,093,955,738
10,181,432
56,049,724
70,765,607
1,496,627,076

40,107,955
813,341,367
7,693,333
55,312,034
81,874,051
998,328,740

4.14
4.14

1,350,000,000
-

600,000,000

4.15

42,088,000
521,955,679
1,914,043,679
3,410,670,755

38,978,000
459,285,156
1,098,263,156
2,096,591,896

0.00

0.00

4.12
4.13

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้
รายได้คา่ นายหน้า
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยืู ้ มเพื่อซือ้ หลักทรัพย์
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ าย
ค่าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พนักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและบริการจ่ าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ าย

หมายเหตุ

2560

2559

4.16
4.17

497,141,018
59,540,389
39,343,274
27,553,595
1,838,335
625,416,611

481,103,050
50,910,386
35,464,735
21,372,155
6,079,807
594,930,133

314,780,774
81,797,838
13,228,859
2,068,014
136,962,170
548,837,655

324,992,978
78,736,958
11,303,945
940,516
117,566,129
533,540,526

76,578,956
14,513,866
62,065,090
-

61,389,607
11,870,803
49,518,804
-

4,644,291
(928,858)
3,715,433
65,780,523

(5,421,855)
1,084,371
(4,337,484)
45,181,320

บาท

0.75

0.83

หุ้น

82,602,740

60,000,000

4.18

4.19

4.20

กําไรก่อนภาษีเ งินได้
ภาษีเ งินได้
4.21
กําไรสํา หรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.12
ภาษีเ งินได้เ กีย่ วกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
4.21
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํา หรั บปี
กําไรต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถั วเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก

หน่วย : บาท

4.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
ทุนที่อ อกและ
ชําระแล้ ว

จัดสรรแล้ ว
- ทุนสํา รอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้ จดั สรร

รวม
ส่ วนของเจ้าของ

600,000,000

36,498,000

416,583,836

1,053,081,836

600,000,000

2,480,000
38,978,000

45,181,320
(2,480,000)
459,285,156

45,181,320
1,098,263,156

600,000,000

38,978,000

459,285,156

1,098,263,156

750,000,000
1,350,000,000

3,110,000
42,088,000

65,780,523
(3,110,000)
521,955,679

750,000,000
65,780,523
1,914,043,679

0

0

(0)

(0)

ยอดคงเหลื อต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ก ําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื อปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลื อต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ออกหุ้นเพิม่ ทุน
ก ําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื อปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กําไรสะสม

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเ งินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเ ป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ ายอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ดําเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์
เงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ สํานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินอื่น
เงินสดจ่ ายจากการดําเนิ นงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่ าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเ งินได้จ่ายออก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน

2559

76,578,956

61,389,607

17,966,428
2,068,014
2,000
(2,866)
13,228,859
(61,268,073)
48,573,318

18,053,836
1,195,574
(255,058)
383
11,303,945
(53,414,480)
38,273,807

120,980,722
(831,763,025)
197,951
(264,000)
(18,840,769)

(163,222,830)
(149,454,375)
(197,951)
(80,000,000)
(7,497,424)

225,566,620
280,614,371
5,381,981
(7,157,734)
(225,283,883)
117,000
(12,720,685)
60,008,918
(12,245,065)
(141,550,397)

(161,869,972)
496,388,315
1,759,675
16,436,530
(47,658,032)
390,000
(10,714,427)
53,417,568
(5,619,807)
28,089,109

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ ายซือ้ อุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(7,841,268)
2,869
(6,639,123)
(14,477,522)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

750,000,000
750,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

593,972,081
353,467,296
947,439,377
0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2559

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

8,054,424
345,412,872
353,467,296
-

บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

การดําเนินงานของบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541
เพื่อประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ สํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ 898 อาคารเพลินจิ ตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีพนักงานจํานวน 282 คน และ 279 คน
ตามลําดับ และมีสาขาอยู่ 13 แห่ง
บริ ษทั มีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ใหญ่ โดยถือหุ น้ ของบริ ษทั ร้อยละ 99.84 ของทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว บริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ใหญ่ลาํ ดับสู งสุ ดของธนาคาร คือ ธนาคารแห่ งโตเกียว-มิตซู บิชิ ยูเอฟเจ จํากัด และ
บริ ษทั Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ตามลําดับ ทั้งสองบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจาก
กระทรวงพาณิ ชย์ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2557
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
การเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงินและนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
2.1

บริ ษทั จัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยโดยกําหนดรู ปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิ น” และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริ ษทั หลักทรั พย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง
รายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อการเปรี ยบเทียบตามประกาศ
ดังนี้
รายการบัญชี

จํานวนเงิน

การจัดประเภท

(บาท)

รายการเดิม

รายการใหม่

เงินฝากในสถาบันการเงิน

80,000,000

เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินลงทุน

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย

2,174,719

สิ นทรัพย์อื่น

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

9,868,052

หนี้สินอื่น

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

ประมาณการรื้ อถอน

4,648,000

หนี้สินอื่น

ประมาณการหนี้ สิน

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทใหม่
เพื่อการเปรี ยบเทียบตามประกาศ ดังนี้
รายการบัญชี

การจัดประเภท

(บาท)

รายการเดิม

รายการใหม่

38,274,416

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

กําไรจากเงินลงทุน

2,301,995

กําไรจากเงินลงทุน

กําไรและผลตอบแทนจาก
เครื่ องมือทางการเงิน

กําไรจากตราสารอนุพนั ธ์

1,188,260 กําไรจากตราสารอนุพนั ธ์

ค่านายหน้าจากการขายหน่วย
ลงทุน

กําไรและผลตอบแทนจาก
เครื่ องมือทางการเงิน

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล

17,881,900

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

กําไรและผลตอบแทนจาก
เครื่ องมือทางการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

960,000

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

62,410,821

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ์
2.2

จํานวนเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับรอบ
บัญชีปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที่ เกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการกูย้ มื

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

กําไรต่อหุ น้

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่ วนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที่ เกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้นไป ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560) ผลประโยชน์พนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560) ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560) กําไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ส่ วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
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ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560) ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั มาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของบริ ษทั เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้และการนํามาตรฐานการ
บัญชี เหล่านี้ มาถือปฏิบตั ิ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ งบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มถือ
ปฏิบตั ิ
2.4

งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ มีดงั นี้
2.4.1

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที่เกิด
รายการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื โดยคํานวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง เว้นแต่
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ ทวั่ ไปที่มีหลักประกันไม่คุม้ หนี้ ลูกหนี้ ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระ
เงินไม่เกินสามเดือนซึ่ งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป ลูกหนี้ ผอ่ นชําระรายที่มี
งวดการชําระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนและทําให้เชื่อได้ว่ามีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั หลักทรัพย์จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้
อื่นที่คา้ งชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามงวดขึ้นไป รับรู ้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด ทั้งนี้ เป็ นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง “การจัดทําบัญชี เกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ย
คุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์”
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กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงินของบริ ษทั ประกอบด้วย กําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุน และตราสารอนุ พนั ธ์ ซึ่ งบริ ษทั จะถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยรับ บริ ษทั จะบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จะถือ
เป็ นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.4.2

การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษ ัท บันทึ กเงิ นที่ ลู กค้าวางไว้กับบริ ษ ัท เพื่ อการซื้ อขายหลักทรั พย์บ ัญ ชี เงิ น สด การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์และการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ
บริ ษทั เพื่อการควบคุมภายในของบริ ษทั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออก
ทั้งด้านสิ นทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น

2.4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ทุกประเภทที่มี
อายุภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีภาระผูกพัน แต่ไม่รวม บัตรเงินฝากและบัญชีเงินฝากของ
บริ ษทั เพื่อลูกค้า ทั้งนี้ เป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

2.4.4

ลูกหนี้และเจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ยอดดุ ล สุ ท ธิ ลูก หนี้ หรื อ เจ้า หนี้ ที่ เ กิ ด จากการชํา ระราคาซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้าผ่านสํานักหักบัญชี ในแต่ละวัน แสดงเป็ นยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ สํานักหักบัญชี
รวมถึ ง เงิ น ที่ ไ ด้นํา ไปวางเป็ นประกัน กับ สํ า นัก หั ก บัญ ชี ซ้ื อ ขายล่ ว งหน้า ในการทํา ธุ ร กรรม
หลักทรัพย์

2.4.5

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุ ทธิ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ลูกหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญบวกดอกเบี้ยค้างรับ ทั้งนี้ ลูกหนี้
ธุ รกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ ที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมเพื่อ
ซื้ อ หลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้ห ลัก ทรั พ ย์ที่ ซ้ื อ นั้น มาวางเป็ นประกัน ลูก หนี้ ยืม หลัก ทรั พ ย์แ ละลูก หนี้
ทรั พย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงิ นที่ นาํ ไปวางเป็ นประกันกับเจ้าหนี้ หุ้นยืมหรื อศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ และลูก หนี้ อื่ น เช่ น ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรั พย์ด้วยเงิ นสดที่ ไม่ สามารถชําระเงิ นได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดีประนอมหนี้ หรื อผ่อนชําระ เป็ น
ต้น
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บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้ แต่ละรายและพิจารณาความเสี่ ยงใน
การเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน โดยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้ และการตั้ง
สํารองตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เรื่ อง
“การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์” และปั จจัยอื่นประกอบ
2.4.6

เงินลงทุน
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออก
โดยสถาบันการเงินที่มีกาํ หนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา หรื อเงินฝากประจํา บัตร
เงินฝาก และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวนั ครบกําหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่
ได้มา แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปใน รู ปแบบเดิมหรื อมีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ ทั้งนี้ไม่รวมบัญชี
เงินฝากของบริ ษทั เพื่อลูกค้า ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ได้มีการจัดประเภท แสดงมูลค่าและรับรู้กาํ ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี้
เงินลงทุนของบริ ษทั ประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารหนี้ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า
และเงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรั พย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุ นที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ นจากการปรั บปรุ งมูลค่ า
ยุติธรรมรับรู้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยแสดงรวมอยู่
ในกําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด จัดเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและแสดงใน ราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมหรื อราคาตลาดของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุน้ ทุนที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้
ราคาเสนอซื้ อครั้งล่าสุ ดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี
ตราสารหนี้ ภาคเอกชนและหลักทรัพย์ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ราคาตลาดใช้ราคาเสนอซื้ อของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในรายงาน กรณี ไม่มีราคาซื้ อขายจะคํานวณราคาตลาดขึ้นโดยใช้
เส้นอัตราผลตอบแทนปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จาํ หน่ายระหว่างปี คํานวณตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

2.4.7

อุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
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2.4.8

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสม
ค่าตัดจําหน่ายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ คาํ นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแสดงตามราคาทุนโดยจะทดสอบการ
ด้อยค่าเป็ นประจําทุกวันที่ในรายงานและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) โดยบันทึ กเป็ นขาดทุนจาก
การด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

2.4.9

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นภาระของบริ ษทั จากการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก

2.4.10

สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุ
สัญญาเช่าในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

2.4.11

ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินเมื่อมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดจากเหตุการณ์ ในอดีตและมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันดังกล่าว ในกรณี ที่ไม่สามารถกําหนดมูลค่าได้อย่างชัดเจนจะใช้การประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันดังกล่าว

2.4.12

ผลประโยชน์ของพนักงาน
2.4.12.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษัท รั บ รู ้ เ งิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนั ส ค่ า ตอบแทนกรรมการ เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดรายการ
2.4.12.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ภาระผูกพันนี้ ได้แสดงถึงผลประโยชน์ที่พนักงานทุ กคนจะได้รับเงิ นชดเชยเมื่ อ
ออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
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ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์น้ ี ได้ถูกพิจารณาเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้โดยมิ ได้จัดตั้งเป็ นกองทุ นตามนิ ยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” และแยกคํานวณโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected
Unit Credit Method) เพื่อคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่
คาดว่ า จะต้อ งจ่ า ยในอนาคต โดยการคํานวณนี้ ได้ปฏิ บ ัติ ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งรวมถึง ประมาณการเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการขึ้น
เงินเดือน อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ
บริ ษทั รับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้ในรายการ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
2. ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสม
บริ ษทั ได้รับรู้ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสมของพนักงานที่ได้ปฏิ บตั ิงานเป็ น
หนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2.4.13

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้าอยูใ่ นรู ปคะแนนสะสมแก่ลูกค้าที่เข้าร่ วมโปรแกรมจากการทํารายการ
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดภายใต้โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า คะแนนสะสมดังกล่าวที่ลูกค้าได้รับจาก
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า ลูกค้าสามารถนํามาแลกรางวัลได้ในอนาคต
ภาระผูกพันจากการให้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับรางวัลในอนาคตได้มีการรับรู้และ วัดมูลค่าตาม
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับตามจํานวนคะแนนสะสมทั้งหมดที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ
คูณด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณต่อหน่วยคะแนน
ภาระผูกพันดังกล่าวจะมีการปั นส่ วนจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับ โดยรับรู ้เป็ น “รายได้รอ
การตัดบัญชี จากโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า” โดยแสดงรายการภายใต้หนี้ สินอื่นและรับรู้เป็ น
รายได้ค่านายหน้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ

2.4.14 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ประกอบด้วย จํานวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี
2.4.14.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชําระโดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษี สําหรั บปี กําไรทางภาษี แตกต่างจากกําไรที่ แสดงในงบกําไรขาดทุ นและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เนื่ องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อ
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ค่าใช้จ่ายทางภาษีในปี อื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทาง
ภาษี หนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้อตั ราภาษี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
2.4.14.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ในงบการเงิ นกับ มู ล ค่า ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ ใ ช้ใ นการ
คํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี ) บริ ษ ทั ได้รั บ รู้ ห นี้ สิ นภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรั บผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษี จะมี
จํานวนเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
สิ น ทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะถูกปรั บลดลงเท่ าที่ ป ระโยชน์ ทางภาษี จะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง การกลับรายการจะทําเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทั้งหมด
มาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั มี
สิ ทธิตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมา หักกลบกันและบริ ษทั
ตั้งใจจะชําระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับชําระสิ นทรัพย์และหนี้สินใน
เวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้เมื่อสิ นทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั สามารถหักกลบกันได้ และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริ ษทั แสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรื อรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกําไรหรื อ
ขาดทุนไว้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น รายการภาษีเงิ นได้ในงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่ วน
ของเจ้าของ ถ้าภาษี เงิ นได้ที่เกิ ดขึ้ นนั้นเกี่ ยวข้องกับรายการที่ ได้บนั ทึ กโดยตรงไปยัง
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
2.4.15

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ย ถ่วงนํ้าหนักของ
หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วในระหว่างปี
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าอื่นคงเหลือที่มีผลกระทบต่อการคํานวณกําไรต่อหุ น้ ปรับลด
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2.4.16

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินจัดประเภทเป็ นอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อค้า บริ ษทั รับรู้กาํ ไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุ พนั ธ์ทางการเงินในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นสําหรั บงวดบัญชี ที่เกิ ดขึ้น มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นคํานวณจากราคาที่ ใช้
ชําระราคา ณ สิ้ นวันทําการของบริ ษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บันทึกเงินวางประกันจากการมีรายการซื้ อขายตราสารอนุพนั ธ์ในตลาดอนุพนั ธ์ทางการเงินแห่ ง
ประเทศไทยในบัญชีลกู หนี้สาํ นักหักบัญชี

2.4.17 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่ รับรองทั่วไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุ ลยพิ นิจในการ
กําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
การแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ
วันสิ้ นปี รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปี ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่ เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณ
ไว้
3.

การบริหารความเสี่ ยง
3.1
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบแสดงโดยนัยถึงการดํารงความเพียงพอของเงินสดและ
หลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับ ความสามารถในการหาได้ของแหล่งเงินทุนโดยมีวงเงินอํานวยความสะดวกใน
การกูย้ ืมที่ ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอและความสามารถในการรักษาสถานะตลาด ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั จะดํารงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่ อที่ตกลงไว้ให้มีความเพียงพอใน
การจัดหาแหล่งเงินทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่
น้อยกว่าสิ บห้าล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาล่วงหน้าตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่ อสิ้ นวันทําการใดๆ
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และมีส่วนของเจ้าของเกินกว่าเกณฑ์ที่สาํ นักหักบัญชีกาํ หนด
รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินจําแนกตามระยะเวลา
แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้

ครบกําหนด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เมือ่ ทวงถาม
บาท
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี

น้ อยกว่ า 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

ไม่ มกี าํ หนด
บาท

รวม
บาท

947,439,377
-

77,145,819

-

-

947,439,377
77,145,819

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า 835,921,233
เงินลงทุน
-

1,304,134,256
80,262,000

-

1,160,245
7,800,000

2,141,215,734
88,062,000

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

265,674,575
1,093,955,738

-

-

265,674,575
1,093,955,738

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
น้ อยกว่ า 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

ไม่ มกี าํ หนด
บาท

รวม
บาท

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
353,467,296
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า 630,588,566
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
-

198,126,541
677,710,096
197,951
80,000,000

-

1,160,245
7,800,000

353,467,296
198,126,541
1,309,458,907
197,951
87,800,000

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

40,107,955
813,341,367

-

-

40,107,955
813,341,367

เมือ่ ทวงถาม
บาท

-

การจัดการส่ วนทุ นของบริ ษทั เป็ นไปเพื่อการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอื่ นและเพื่ อดํารงไว้ ซึ่ งโครงสร้ างของทุ น ที่
เหมาะสม
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3.2

ความเสี่ ยงที่สาํ คัญของเครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชี
รายละเอี ยดของนโยบายบัญชี ที่สําคัญ วิธี การที่ ใช้ซ่ ึ งรวมถึ งเกณฑ์ในการรั บรู้ รายได้และค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 2.4
3.2.1

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินนั้น เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อันอาจจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ในงวดปั จจุบนั และใน
อนาคต ความเสี่ ย งของอัตราดอกเบี้ ยนี้ เกิ ดขึ้ นจากการจัดโครงสร้ างและลักษณะของรายการใน
สิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของหรื ออาจเกิ ดจากการคาดการณ์ที่ผิดพลาดในการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสิ นทรัพย์และหนี้สิน
บริ ษทั ไม่มีการซื้ อตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้

รายการ

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามอัตราตลาด
บาท

น้ อยกว่า
1 ปี
บาท

874,030,629

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
ของสั ญญาหรือก่ อนกําหนดอัตราใหม่
1-5 ปี
มากกว่า ไม่ มกี าํ หนด
5 ปี
บาท
บาท
บาท

รวม
ไม่ มี
ดอกเบีย้
บาท

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

บาท

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี

-

-

-

73,408,748

-

72,885,118

-

4,260,701

-

-

-

835,921,233

-

-

-

80,000,000

-

-

-

8,062,000

-

-

-

-

-

265,674,575

-

-

-

-

-

947,439,377 0.40 - 1.20

-

77,145,819

-

1.41

1,160,245 1,304,134,256 2,141,215,734

-

5.50 - 15.00

88,062,000

-

1.31 - 1.40

265,674,575

-

-

1,093,955,738 1,093,955,738

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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รายการ

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามอัตราตลาด
บาท

น้ อยกว่า
1 ปี
บาท

285,138,334

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
ของสั ญญาหรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
1-5 ปี
มากกว่า ไม่ มกี าํ หนด
5 ปี
บาท
บาท
บาท

รวม
ไม่ มี
ดอกเบีย้
บาท

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

บาท

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี

-

-

-

68,328,962

353,467,296 0.40 - 1.20

-

-

3,600,821

-

-

-

194,525,720

198,126,541

-

1.53

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-

630,588,566

-

-

1,160,245

677,710,096

1,309,458,907

-

5.20 - 15.00

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

-

-

-

-

-

197,951

197,951

-

-

เงินลงทุน

-

80,000,000

-

-

-

7,800,000

87,800,000

-

1.40 - 1.45

-

-

-

-

-

40,107,955

40,107,955

-

-

-

-

-

-

-

813,341,367

813,341,367

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สําหรับเครื่ องมือทางการเงินชนิ ดที่ มี
ดอกเบี้ย แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้
เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
เงินลงทุน - เงินฝากในสถาบันการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
เงินลงทุน - เงินฝากในสถาบันการเงิน
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
บาท
บาท
24,596,253
745,245,584
80,000,000

177,764
39,343,275
1,108,830

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
บาท
บาท
54,595,102
643,385,746
52,131,226

645,936
35,464,735
741,616

อัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย่
(ร้ อยละ)
0.723
5.279
1.386

อัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย่
(ร้ อยละ)
1.183
5.512
1.423

3.2.2

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ ยงจากการที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดในสัญญาที่ทาํ ไว้กบั บริ ษทั และทําให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั ได้มีนโยบายใน
การป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยมีการวิเคราะห์สินเชื่อจากข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า และการติดตามลูกค้า
อย่างสมํ่าเสมอ ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อนี้ มีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสิ นทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน หลังจากหักสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญแล้ว

3.3

ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
บริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดที่ เกิ ดจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์และ/หรื อราคาของตราสาร
อนุ พนั ธ์ ซึ่ งอาจจะมีผลทําให้มูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการ
จัดการความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้โดยกําหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
การกําหนดตัวชี้วดั และเพดานความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมตลอดจนกํา หนดให้มี ห น่ ว ยงานในการติ ด ตามและ
ควบคุมความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามที่นโยบายของบริ ษทั กําหนดไว้

3.4

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิ ดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจาก
เทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใดรายการ
หนึ่ ง บริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนด
ราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงินนี้ใช้เกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3โดยแบ่งตามลําดับขั้น
ของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลที่ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน-หลักทรัพย์เพื่อค้า

มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
197,951
262,000
-

ลําดับชั้นมูลค่ ายุตธิ รรม

ระดับที่ 2
ระดับที่ 1

สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
ถือตามยอดคงเหลือ
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทัว่ ไป
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

947,439,377
77,145,819
2,141,215,734

947,439,377
77,145,819
2,141,215,734

80,000,000
7,800,000

80,000,000
7,800,000

265,674,575
1,093,955,738

265,674,575
1,093,955,738

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
ถือตามยอดคงเหลือ
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทัว่ ไป
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353,467,296
198,126,541
1,309,458,907

353,467,296
198,126,541
1,309,458,907

80,000,000
7,800,000

80,000,000
7,800,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
ถือตามยอดคงเหลือ
บาท
บาท
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

40,107,955
813,341,367

40,107,955
813,341,367

วิธีการที่บริ ษทั ได้ใช้ในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม มีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ สาํ นักหักบัญชี ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงิ นลงทุ น เจ้าหนี้ สํานักหักบัญ ชี และเจ้าหนี้ ธุ ร กิ จ หลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า มูลค่ายุติธ รรม
โดยประมาณถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

4.

รายละเอียดประกอบรายการทีส่ ํ าคัญ
4.1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เงินสดจ่ายค่าซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หนี้สินอื่น) – ต้นปี
ค่าซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หนี้สินอื่น) – ปลายปี

2560
บาท
6,890,711
10,021,507
(14,480,391)
2,431,827

2559
บาท
1,718,616
25,218,930
(20,046,835)
6,890,711
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4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และใบรับฝากเงิน
ที่มีอายุภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า*
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

2560
บาท
130,000

2559
บาท
130,000

2,113,004,970
(1,165,695,593)
947,439,377

1,472,562,825
(1,119,225,529)
353,467,296

* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า
ไม่ตอ้ งแสดงเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

4.3

ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
หัก ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า*
ลูกหนีส้ ํ านักหักบัญชี

2560
บาท
114,438,363
(37,292,544)
77,145,819

2559
บาท
234,150,824
(36,024,283)
198,126,541

* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีในนามบริ ษทั
เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
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4.4

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุขอ้ 4.5)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุขอ้ 4.5)
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า

2560
บาท

2559
บาท

1,304,134,256
835,921,233
2,140,055,489
3,825,716
(8,397,470)
2,135,483,735

677,710,096
630,588,566
1,308,298,662
2,976,821
(6,335,654)
1,304,939,829

1,160,245
41,527
(1,201,772)
2,135,483,735

1,160,245
35,329
(1,195,574)
1,304,939,829

บริ ษทั ได้จาํ แนกลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับคุณภาพสิ นทรั พย์” ซึ่ ง
รายละเอียดของลูกหนี้จดั ชั้นสรุ ปได้ดงั นี้
การจัดชั้น

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
ค่ าเผือ่ หนี้
มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
และสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า
สงสั ยจะสู ญ
หลักทรัพย์และสั ญญา
และดอกเบีย้ ค้ างรับ
ซื้อขายล่วงหน้ าและ
ดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
2,143,881,205
(8,397,470)
2,135,483,735
1,201,772
(1,201,772)
(9,599,242)
2,135,483,735
2,145,082,977
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การจัดชั้น

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
ค่ าเผือ่ หนี้
มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
และสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า
สงสั ยจะสู ญ
หลักทรัพย์และสั ญญา
และดอกเบีย้ ค้ างรับ
ซื้อขายล่วงหน้ าและ
ดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
1,311,275,483
(6,335,654)
1,304,939,829
1,195,574
(1,195,574)
(7,531,228)
1,304,939,829
1,312,471,057

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเป็ นจํานวน 9.60 ล้านบาท และ 7.53 ล้าน
บาท ตามลําดับ ตามเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ อง “การ
จัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์”
4.5

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ยอดต้นปี
บวก หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายปี

4.6
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2560
บาท
7,531,228
2,068,014
9,599,242

2559
บาท
6,590,712
1,195,574
(255,058)
7,531,228

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เป็ นมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า จํานวน 1.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยมีอตั ราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 35.935 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งครบกําหนดวันที่ 5 มกราคม 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: ไม่มี)

4.7

เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
ใบรับฝากเงินที่มีอายุคงเหลือ
เกินกว่า 3 เดือน
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพือ่ ลูกค้า*
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุน

ราคาทุน
บาท

2560
มูลค่ ายุติธรรม
บาท

2559
ราคาทุน
มูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท

264,000
(2,000)
262,000

262,000
262,000

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

130,000,000
(51,000,000)
80,000,000

130,000,000
(51,000,000)
80,000,000

130,000,000
(51,000,000)
80,000,000

130,000,000
(51,000,000)
80,000,000

7,800,000
7,800,000
88,062,000

7,800,000
7,800,000
88,062,000

7,800,000
7,800,000
87,800,000

7,800,000
7,800,000
87,800,000

* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดใน
นามบริ ษทั เพื่อลูกค้า ไม่ตอ้ งแสดงเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
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เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญา มีดงั นี้
ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

80,000,000
80,000,000

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวม
4.8

-

-

80,000,000
80,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท

-

รวม
บาท
80,000,000
80,000,000

อุปกรณ์
อุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดต้ นปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

เพิม่ ขึน้

จําหน่ าย

โอนเข้ า/
(โอนออก)

บาท

บาท

บาท

ราคาทุน
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ

40,475,236
20,041,225
80,866,343

624,347
471,620
2,882,501

รื้ อถอนทรัพย์สิน

4,648,000

รวมราคาทุน

-

(8,967)
-

54,000

-

-

ยอดปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
41,090,616
20,512,845
83,802,844
4,648,000

146,030,804

3,978,468

(8,967)

54,000

150,054,305

(28,972,882)
(18,722,046)

(4,540,251)
(513,705)

8,964
-

-

(33,504,169)
(19,235,751)

คอมพิวเตอร์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้ อถอนทรัพย์สิน

(56,054,705)

(9,021,695)

-

-

(65,076,400)

(2,291,514)

(929,600)

-

-

(3,221,114)

รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

(106,041,147)

(15,005,251)

-

(121,037,434)

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
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80,000,000
80,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท

8,964

ยอดต้ นปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท
งานระหว่างก่อสร้าง
อุปกรณ์

5,800,215

เพิม่ ขึน้

จําหน่ าย

โอนเข้ า/
(โอนออก)

บาท

บาท

บาท

27,000

-

45,789,872

ราคาทุน
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้ อถอนทรัพย์สิน
รวมราคาทุน

ยอดต้ นปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

เพิม่ ขึน้

จําหน่ าย

โอนเข้ า/
(โอนออก)

บาท

บาท

บาท

40,203,226
19,927,509
71,250,461

272,010
421,172
8,362,624

4,648,000

-

(307,456)
-

9,055,806

(307,456)

(24,357,225)
(18,345,736)

(4,615,657)
(671,233)

294,923

คอมพิวเตอร์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้ อถอนทรัพย์สิน

(46,940,780)

(9,113,925)

(1,361,914)

(929,600)

รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

(91,005,655)

(15,330,415)

-

7,053,473

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

งานระหว่างก่อสร้าง

45,023,541

5,773,215
34,790,086

136,029,196

อุปกรณ์

(54,000)

ยอดปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

1,253,258
1,253,258

ยอดปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
40,475,236
20,041,225
80,866,343
4,648,000
146,030,804

-

(28,972,882)
(18,722,046)

-

-

(56,054,705)

-

-

(2,291,514)

-

(106,041,147)

294,923
-

(1,253,258)

5,800,215
45,789,872
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
15,005,251 15,330,415

ค่าเสื่ อมราคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 75.44 ล้านบาท และ 69.46 ล้านบาท ตามลําดับ
4.9

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
อายุการตัด

ยอดต้ นปี

เพิม่ ขึน้

จําหน่ าย

โอนเข้ า/

ยอดปลายปี

จําหน่ าย

ณ วันที่

(โอนออก)

ณ วันที่

คงเหลือ

1 มกราคม

31 ธันวาคม

2560

2560

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

48,926,442

1,219,937

-

1,515,562

51,661,941

3,912,329

-

-

-

3,912,329

519,740

-

-

-

519,740

53,358,511

1,219,937

-

1,515,562

56,094,010

(40,089,335)

(2,961,177)

-

-

(43,050,512)

รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม

(40,089,335)

(2,961,177)

-

-

(43,050,512)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

9,025,028

4,796,102

-

(1,515,562)

12,305,568

ราคาทุน
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพนั ธ์
ค่าธรรมเนียมซื้ อขายอนุพนั ธ์ทางอินเตอร์เน็ต
รวมราคาทุน

1 - 5 ปี

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
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22,294,204

25,349,066

อายุการตัด

ยอดต้ นปี

เพิม่ ขึน้

จําหน่ าย

โอนเข้ า/

ยอดปลายปี

จําหน่ 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)

รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม

(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
ค่าธรรมเนียมซื้ อขายอนุพนั ธ์ทางอินเตอร์เน็ต
รวมราคาทุน

1 - 5 ปี

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน

15,907,974

22,294,204

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
ค่าตัดจําหน่าย
2,961,177
2,723,421
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งหักค่าตัด
จําหน่ายทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 37.51 ล้านบาท และ 33.15 ล้านบาท ตามลําดับ
4.10

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

รายการทีร่ ับรู้ ในงบ
กําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าตัดจําหน่ายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

1,257,956
1,267,131

(81,578)
412,363

1,176,378
1,679,494

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน

10,132,806
458,303

147,539
185,920

10,280,345
644,223

อื่นๆ

7
รวม

13,116,203

664,244

7
13,780,447
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่
รายการทีร่ ับรู้ ในงบ
ณ วันที่
1 มกราคม
กําไรขาดทุนและกําไร
31 ธันวาคม
2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
2560
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

39,590
716,660

(39,590)
88,641

805,301

756,250

49,051

805,301

12,359,953

615,193

12,975,146

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่
รายการทีร่ ับรู้ ในงบ
ณ วันที่
1 มกราคม
กําไรขาดทุนและกําไร
31 ธันวาคม
2559
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
2559
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าตัดจําหน่ายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
อื่นๆ
รวม

1,406,571
1,318,143
8,696,500
272,383
7

(148,615)
(51,012)
1,436,306
185,920
-

1,257,956
1,267,131
10,132,806
458,303
7

11,693,604

1,422,599

13,116,203

628,018

39,590
88,642

39,590
716,660

628,018

128,232

756,250

11,065,586

1,294,367

12,359,953

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
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4.11

สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินมัดจํา
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
กองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบการชําระราคา
และส่ งมอบหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การค้างรับสุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวม
4.12

2560
บาท
7,287,357
-

2559
บาท
6,704,172
1,324,753

50,339,498
6,147,161
24,598,075
1,053,435
89,425,526

46,176,039
7,456,301
9,216,688
738,297
71,616,250

ประมาณการหนี้ สิน
4.12.1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
จํานวนค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามโครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ มีดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
6,112,776
4,716,440
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,490,247
1,329,512
7,603,023
6,045,952
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม มีดงั นี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิด
จากการปรับปรุ งประสบการณ์
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน
ประชากรศาสตร์

2560
บาท
47,196,218

2559
บาท
40,288,141

6,112,776
1,490,247

4,716,440
1,329,512

(1,618,157)

(1,025,041)

(5,069,140)

5,812,331
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับ-โอนพนักงานกับบริ ษทั ในเครื อ

2,043,006
(2,229,690)
-

634,565
(3,492,360)
(1,067,370)

ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

47,925,260

47,196,218

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้ อ
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

2560
ร้ อยละ

2559
ร้ อยละ

1.16 - 4.05
2.5
6.0

3.2
2.5
6.0

การวิเคราะห์ขอ้ สมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1

2559
บาท
(4,776,581)
5,576,999
5,362,030
(4,699,601)

4.12.2

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั มี ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานระยะสั้ น
จํานวน 3.48 ล้านบาท และ 3.47 ล้านบาท ตามลําดับ

4.12.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามสัญญา
ที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแล้วเป็ นจํานวน 8.72 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: ไม่มี)

4.12.4

ประมาณการหนี้สินจากการรื้ อถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในระหว่างปี
ยอดปลายปี
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2560
บาท
(4,635,550)
5,401,962
5,172,426
(4,542,268)

2560
บาท
4,648,000
4,648,000

2559
บาท
4,648,000
4,648,000

4.13

หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2560
บาท
26,701,855
12,444,410
3,325,090
12,330,699
15,963,553
70,765,607

โบนัสพนักงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่ายของพนักงาน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวม
4.14

2559
บาท
24,981,514
16,288,554
3,082,327
18,023,471
19,498,185
81,874,051

ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 21สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ได้ลงมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนเรื อน
หุ ้นของบริ ษทั จาก 600 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 60,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) เป็ น 1,350 ล้านบาท (หุ ้น
สามัญ 135,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 75 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 10 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เดิม ราคาหุ น้ ละ 10 บาท
บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นจํานวน 750 ล้านบาท และจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2560
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม คํานวณดังนี้

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
4.15

2560
หุ้น
60,000,000.00
22,602,739.73
82,602,739.73

2559
หุ้น
60,000,000.00
60,000,000.00

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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4.16

รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ค่านายหน้าจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่านายหน้าอื่น
รายได้รอการรับรู้จากโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
รวม
4.17
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2560
บาท
600,000
16,862,350
12,429,591
29,648,448
59,540,389

2559
บาท
1,400,000
546,000
10,689,970
38,274,416
50,910,386

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากตราสารอนุพนั ธ์
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวม
4.19

2559
บาท
459,222,240
24,327,510
(2,446,700)
481,103,050

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ค่าธรรมเนียมจากการซื้ อขายหน่วยลงทุน
รวม
4.18

2560
บาท
472,887,751
23,222,624
1,030,643
497,141,018

2560
บาท
4,999,545
659,880
21,894,170
27,553,595

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จํานวนนี้ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 1,500,000 บาท (2559 : 960,000 บาท)

2559
บาท
2,301,995
1,188,260
17,881,900
21,372,155

4.20

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
4.21

2560
บาท
63,926,972
73,035,198
136,962,170

2559
บาท
62,410,821
55,155,308
117,566,129

2560
บาท

2559
บาท

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นหรื อกลับรายการ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

16,057,917

12,080,799

(615,193)
(928,858)
(1,544,051)
14,513,866

(1,294,367)
1,084,371
(209,996)
11,870,803

การกระทบยอดของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างอัตราภาษีที่ใช้และอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
บาท

อัตราภาษี

บาท

(ร้ อยละ)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

76,578,956

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการบวกกลับ: ผลกระทบทางภาษีของรายได้
และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้นทางภาษี
รายการหักออก: ผลกระทบทางภาษีของรายได้
และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
รายการปรับปรุ งเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปีก่อน

15,315,791

ที่ตอ้ งรับรู ้ในปี ปั จจุบนั
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(ร้ อยละ)
61,389,607

20.00

12,277,921

279,044

548,518

(882,645)

(758,099)

(198,324)

(197,537)

14,513,866

อัตราภาษี

18.95

11,870,803

20.00

19.34
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บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรก่อนภาษีบวกกลับด้วยรายการซึ่ งไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่
ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากร
4.22

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงิ นเดือนพนักงานส่ วนหนึ่ ง และ
บริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่ งโดยได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว

เงินสมทบซึ่ งได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

5.

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
11,566,964
11,471,355

ข้ อมูลเพิม่ เติม
5.1
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู้ ริ หารสําคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “การเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

5.2

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
50,919,851
48,987,727
14,103,768
12,243,134
63,091,495
63,162,985

รายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการทางธุ รกิจที่สําคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นหรื อการมีผถู้ ือหุ ้น
และ/หรื อ กรรมการบางส่ ว นร่ ว มกัน และ/หรื อ อยู่ภ ายใต้ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ใหญ่ เ ดี ย วกัน หรื อ เกี่ ย วข้อ งโดยมี
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ใหญ่ ดังนั้นงบการเงินนี้ จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซึ่ งการกําหนดราคาซื้ อขาย
ระหว่างกัน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันและเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามปกติทางธุ รกิจและเป็ นเงื่อนไข
การค้าทัว่ ไป
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รายชื่อของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการทางธุรกิจกับบริ ษทั มีดงั นี้คือ
ชื่อบริษัท
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บลจ. กรุ งศรี
บจ. กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
บริ ษทั จัดการกองทุน
บริ การโฆษณา

บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์
บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วสิ
บจ. จี แอล แอสเซทส์
บจ. ซี.เค.อาร์
บจ. ซีเคเอสโฮลดิ้ง
บจ. ไซเบอร์ เวนเจอร์
บจ. ซันไรส์อิควิต้ ี

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บจ. ทุนรุ่ งเรื อง
บจ. บีบีทีวี แซทเทลวิชนั่
บจ. บีบีทีวี โปรดัคชันส์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
บจ. บีบีทีวี แอสเซตเมเนจเมนท์
บจ. บัตรกรุ งศรี อยุธยา
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจ. มหากิจโฮลดิ้ง
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้
แอนด์เซอร์วสิ
บมจ. ลานนารี ซอร์สเซส
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
บจ. สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์
Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited
Morgan Stanley & Co. International Plc.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ให้เช่าคอนโดมิเนียม
สิ นเชื่อส่ วนบุคคลและบัตรเครดิต
บริ การโฆษณาและให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เพือ่ การลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์
บริ การให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการลงทุนใน
ประเทศไทย
บริ การโฆษณา
บริ การโฆษณา
บริ การโฆษณา
บริ การโฆษณา
บริ การโฆษณา
สิ นเชื่อส่ วนบุคคลและบัตรเครดิต
บริ การทางธุรกิจท่องเที่ยว
บริ การโฆษณา
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ผลิตและจําหน่ายถ่านหินและเอทานอล
บริ ษทั ประกันภัย
บริ ษทั เพือ่ การลงทุน
บริ การโฆษณา
บริ ษทั หลักทรัพย์
บริ การทางการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
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ยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ประกอบด้วย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

799,703,222

สิ นทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

-

197,951

สิ นทรัพย์ อนื่ - เงินมัดจํา
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
รวม

530,236
4,672,735
5,202,971

429,331
4,372,939
4,802,270

สิ นทรัพย์ อนื่ - ค่ าธรรมเนียมและค่าบริการค้างรับ
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บลจ. กรุ งศรี
รวม

7,531,944
1,287,149
8,819,093

6,358,505
1,485,209
7,843,714

สิ นทรัพย์ อนื่ - อืน่ ๆ
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้ แอนด์เซอร์วสิ
รวม

254,856
254,856

137,496
173,662
311,158

หนีส้ ิ นอืน่ - อืน่ ๆ
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บลจ. กรุ งศรี
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้แอนด์เซอร์วสิ
รวม

2,552,290
82,619
397,255
696
3,032,860

3,249,966
96,942
452,680
3,799,588

213,222,697

รายได้
รายได้ ค่านายหน้ า
บจ. กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ
บจ. เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์
บจ. จี แอล แอสเซทส์
บจ. ซี.เค.อาร์
บจ. ซันไรส์ อิควิต้ ี
บจ. ไซเบอร์ เวนเจอร์
บจ. ทุนรุ่ งเรื อง
บจ. บีบีทีวี แซทเทลวิชนั่
บจ. บีบีทีวี โปรดัคชัน่ ส์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
บจ. บีบีทีวี แอสเซตเมเนจเมนท์
บจ. มหากิจโฮลดิ้ง
บมจ. ลานนารี ซอร์สเซส
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited
Morgan Stanley & Co. International Plc.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น
รวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

9,496
343,887
3,632
1,503
402,114
8,214
3,154
4,555
8,652
1,119
1,299
3,788
13,466
75,567
95,598
6,626
5,168,168
1,868
6,152,706

2,987
138,825
332
664
332
332
199
664
332
264,765
2,109,998
398
2,519,828

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บลจ. กรุ งศรี
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
รวม

12,019,616
16,556,460
28,576,076

9,960,990
17,759,825
409,874
28,130,689

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

19,533,053

15,498,318

176,162
-

4,010,310
1,500
6,300

รายได้ อนื่
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วสิ
บจ. บัตรกรุ งศรี อยุธยา

นโยบายการกําหนดราคา

ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/
หรื อตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

อัตราตลาด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
176,162
4,018,110

รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

25,746

32,112

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

5,695,849

5,602,670

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

17,738,449
992,776
24,264,408
479,135

14,769,233
1,051,968
22,852,360
968,838

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

3,637,896
30,586
47,143,250

3,474,083
32,020
43,148,502

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ค่ าใช้ จ่ายอืน่
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บลจ. กรุ งศรี
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตี้
แอนด์เซอร์วสิ
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
รวม

5.3

การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ดําเนิ นกิจการในส่ วนงานธุ รกิจเดียว คือ ธุ รกิจหลักทรัพย์ โดยดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
หลักในประเทศ ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึ งพิจารณาว่า บริ ษทั มีส่วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียง
ส่ วนงานเดียว

5.4

สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การระยะยาว
สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5.5
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นโยบายการกําหนดราคา

2560
ดอลลาร์ สหรัฐ
บาท
27,969,073
35,355
38,558,422
71,365

2559
บาท
ดอลลาร์ สหรัฐ
13,796,400
32,413
2,206,430
122,927

วันที่อนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกงบการเงินเมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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เอกสารแนบ 4
งบการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที�ดีมีความสําคัญอย่างยิง� สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที�มีประชาชนเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ โดยระบบที�ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี� ยงหรื อความเสี ยหายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�นกับบริ ษทั
และผูท้ ี�มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั�น จึงเป็ นหน้าที�ของคณะกรรมการบริ ษทั ที�จะต้องดําเนิ นการให้มนั � ใจว่า
บริ ษ ัท มี ร ะบบควบคุ มภายในที� เ หมาะสม และเพี ย งพอในการดู แ ลการดํา เนิ น งานให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรั พย์สิน จากการทุจริ ต
เสี ยหาย รวมทั�งมีการจัดทําบัญชี รายงานที�ถูกต้องน่าเชื�อถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากไพร้
ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี�ข� นึ เพื�อเป็ นเครื� องมือช่วยให้บริ ษทั ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี� ได้จดั ทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที�ได้ปรั บปรุ ง framework ใหม่ เมื�อเดือนพฤษภาคม ���� และนํามาปรั บให้เข้าใจง่ายขึ�น รวมทั�ง
เหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ� งคําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น � ส่ วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่
ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม �� หลักการ เพื�อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจน
ยิง� ขึ�น
การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี�เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
น้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ � มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที�อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมี
นัยสําคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ย นความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกํา หนดแนวทางปฏิบตั ิที� เหมาะสมกับ
บริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื�นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า บริ ษทั ยังขาดการ
ควบคุมภายในที�เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื� องนั�น หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษทั
ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

1 เป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้ แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ งสหรัฐอเมริ กา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผู้บริ หารการเงิน (Financial
Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชี แห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื� อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั�นในคุณค่ าของความซื�อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารกําหนดแนวทาง และมี การปฏิ บตั ิ ที�อ ยู่บนหลัก ความ
ซื� อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที�ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที�ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื� องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กําหนดที�เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที�ดว้ ยความ
ซื� อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที�ครอบคลุมถึง
�.2.� มีขอ้ กําหนดเกี�ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ที�เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที�อาจก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ� งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทําให้เกิดความ
เสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที�เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
�.�.4 มีการสื� อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทั�งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
�.�.� การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
�.�.� การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
�.�.� การประเมินโดยผูเ้ ชี�ยวชาญที�เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี�ยวกับความซื� อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
�.�.� มีกระบวนการที�ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที�เหมาะสม
�.�.� มีกระบวนการที�ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
�.�.� มีการแก้ไขการกระทําที�ขดั ต่อหลักความซื� อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

2
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บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี�ยงของบริ ษทั

ใช่

/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

ไม่ ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าที�กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

�.� มีการกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ�
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน

/

2.2 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที�ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื�อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

/

2.3 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ� งครอบคลุมบทบาทที�สําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

/

2.4 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ เกี�ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั และมีความเชี�ยวชาญที�
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี�ยวชาญในเรื� องนั�นๆได้

/

2.5 คณะกรรมการของบริ ษ ัท ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระที� มีความรู ้ ความสามารถ
น่าเชื�อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที�อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ไม่มีค วามสั มพัน ธ์อื� นใด อัน อาจมีอิ ทธิ พ ลต่ อการใช้ดุ ลยพินิ จและ
ปฏิบตั ิหน้าที�อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที�เหมาะสมเพียงพอ

/

2.6 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื� องการควบคุมภายใน ในองค์กร
ซึ� งครอบคลุมทั�งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี� ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื� อสาร และการติดตาม

/

ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั� งการและความรับผิดชอบที�
เหมาะสมเพื�อให้ องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

�.� ผู ้บริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้ างองค์กรที�สนับ สนุ นการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั�งทางธุ รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที�ในส่ วนงานที�สําคัญ ซึ� งทําให้เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที�ข� นึ ตรงกับกรรมการตรวจสอบ
และมีสายการรายงานที�ชดั เจน เป็ นต้น

/

ไม่ ใช่
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คําถาม

ใช่

3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี�ยวกับอํานาจหน้าที� ความรับผิดชอบ และการสื� อสารข้อมูล

/

3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที�และความรั บผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

/

ไม่ ใช่

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั�นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ
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คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื�อจัดหา พัฒนา และรั กษาบุคลากรที�มีความรู ้ และ
ความสามารถที�เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน� ันอย่าง
สมํ�าเสมอ

/

4.2 บริ ษ ัท มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงาน การให้ แ รงจู งใจหรื อ รางวัล ต่ อ
บุคลากรที�มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที�มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื� อสารกระบวนการเหล่านี�ให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทราบ

/

4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที�มีความรู ้
และความสามารถที�เหมาะสมอย่างทันเวลา

/

4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรั กษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที�ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม

/

4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ที�สาํ คัญ

/

ไม่ ใช่

5. องค์กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที�และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื�อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

�.� คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื� อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิ ในกรณี ที�จาํ เป็ น

/

�.� คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี�วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจู งใจ
และการให้รางวัล ที�เหมาะสม โดยพิจารณาทั�งเรื� องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั�นและระยะยาวของบริ ษทั

/

�.� คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประเมินแรงจู งใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื� องโดย
เน้นให้สามารถเชื�อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าที�ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย

/

�.� คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้ างแรงกดดันที�มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที�ของบุคลากรแต่ละคน

/

ไม่ ใช่

การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื�อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี� ยงต่ าง ๆ ที�
เกี�ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที�รับรองโดยทัว� ไป และเหมาะสมกับ
ธุ ร กิจ ในขณะนั�น โดยแสดงได้ว่ ารายการในรายงานทางการเงิ นมี ตวั ตนจริ ง ครบถ้ว น
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง

/

6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที�สําคัญ เช่น
ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

/

6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง

/

�.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง อนุ มัติและสื� อสารนโยบายการ
บริ หารความเสี� ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ� ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร

/

ไม่ ใช่
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี� ยงทุกประเภทที�อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่ างครอบคลุมทั�ว
ทั�งองค์กร
คําถาม

ใช่

�.� บริ ษ ัท ระบุ ค วามเสี� ย งทุ ก ประเภทซึ� งอาจมี ผลกระทบต่ อ การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ทั�งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าทีง� านต่าง ๆ

/

7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี� ยงทุกประเภทที�อาจเกิดจากทั�งปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์ก ร ซึ� งรวมถึ งความเสี� ย งด้า นกลยุท ธ์ การดํา เนิ น งาน การรายงาน การปฏิ บ ัติตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

/

7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี� ยง

/

7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสํา คัญของความเสี� ยง โดยพิจารณาทั�งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที�อาจเกิดขึ�น

/

�.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื�อจัดการความเสี� ยง โดยอาจเป็ นการยอมรั บ
ความเสี� ย งนั� น (acceptance) การลดความเสี� ย ง (reduction) การหลี ก เลี� ย งความเสี� ย ง
(avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี� ยง (sharing)

/

ไม่ ใช่

8. องค์กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที�จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี� ยงที�จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ กร
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คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที�จะเกิดการทุจริ ตขึ�น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น
การจัดทํา รายงานทางการเงิ น เท็จ การทําให้สู ญเสี ย ทรั พ ย์สิ น การคอร์ รัป ชัน การที�
ผูบ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)
การเปลี�ยนแปลงข้อมูลในรายงานที�สาํ คัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ� งทรั พย์สินโดยไม่ถูกต้อง
เป็ นต้น

/

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้ าหมายที�กาํ หนดแล้ว รวมทั�งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ� งจู งใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ต� งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ งจนทําให้เกิดแรงจู งใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

/

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี�ยวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริ ต และมาตรการที�บริ ษทั ดําเนินการเพื�อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต

/

8.4 บริ ษทั ได้สื�อสารให้พ นักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที�
กําหนดไว้

/

ไม่ ใช่

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี�ยนแปลงที�อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

�.� บริ ษทั ประเมินการเปลี�ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ น
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี�ยนแปลงนั�นอย่างเพียงพอแล้ว

/

9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี�ยนแปลงรู ปแบบการทําธุ รกิจ ที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ น
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการปลี�ยนแปลงนั�นอย่างเพียงพอแล้ว

/

9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี�ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี�ยนแปลงนั�นอย่างเพียงพอแล้ว

/

ไม่ ใช่

มาตการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที�ช่วยลดความเสี� ยงที�จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร ให้ อยู่ในระดับที�ยอมรับ
ได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี� ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนิ นงาน
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื�น ๆ

/

ไม่ ใช่

10.2 บริ ษทั มี มาตรการควบคุมภายในที�กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิ ธีปฏิบตั ิ งานเกี�ยวกับ
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คําถาม

ใช่

ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื�อ และการบริ หารทัว� ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจ
หน้าที� และลําดับชั�นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รั ดกุม เพื�อให้
สามารถป้ องกัน การทุ จ ริ ตได้ เช่ น มี ก ารกํา หนดขนาดวงเงิ น และอํา นาจอนุ มัติข อง
ผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั�นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั�นตอนการจัดซื� อและวิธีการ
คัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื� อ ขั�นตอนการเบิกจ่ ายวัสดุ
อุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื� องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสําหรั บกรณี
ต่าง ๆ ดังนี�
��.�.� การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี�
เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั�งบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน เพื�อประโยชน์ในการติดตามและ
สอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที�อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั�งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที�บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี�เกี�ยวข้องในลักษณะที�มีผล
ผูก พัน บริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่ น การทําสั ญญาซื� อขายสิ นค้า การให้กู ้ยืม การคํ� า
ประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั � ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื�อนไขที�ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที�มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี� ตามกําหนด หรื อมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

/

/

10.3 บริ ษ ทั กําหนดให้ก ารควบคุ มภายในมี ค วามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่ น การ
ควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม

/

10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุ กระดับขององค์กร เช่น ทั�งระดับกลุ่ ม
บริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ

/

10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที�ความรั บผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี� ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพื�อเป็ นการตรวจสอบซึ� งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที�อนุมตั ิ
(2) หน้าที�บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที�ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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/

ไม่ ใช่

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั�วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื�อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม

ใช่

11.1 บริ ษ ัท ควรกํา หนดความเกี� ย วข้องกันระหว่ างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว� ไปของระบบสารสนเทศ

/

11.2 บริ ษ ัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ า งพื�น ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

/

11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

/

11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรั กษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

/

ไม่ ใช่

12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ�งได้ กําหนดสิ� งที�คาดหวังและขั�นตอนการปฏิบัติ
เพื�อให้ นโยบายที�กําหนดไว้ น� ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัติได้
คําถาม

ใช่

��.� บริ ษทั มีนโยบายที�รัดกุมเพื�อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูท้ ี� เกี�ย วข้องกับบุ คคลดังกล่ าว ต้อ งผ่ านขั�นตอนการอนุ มตั ิ ที�ก าํ หนด เช่ น
ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ
เพื�อป้ องกันการหาโอกาส หรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว

/

��.� บริ ษทั มีนโยบายเพื� อให้ก ารพิจ ารณาอนุ มตั ิธุ รกรรมกระทําโดยผูท้ ี�ไม่ มีส่วนได้เสี ย
ในธุรกรรมนั�น

/

��.� บริ ษทั มีน โยบายเพื�อ ให้ก ารพิจ ารณาอนุ มัติ ธุร กรรมคํานึ งถึงประโยชน์ สู งสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที�กระทํากับบุคคลภายนอก (at
arms’ length basis)

/

��.� บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั�ง
กําหนดแนวทางให้บุคคลที�บริ ษทั แต่งตั�งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อ
ร่ วมนั�น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อ
นี �)

-NA-

ไม่ ใช่
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คําถาม

ใช่

12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที�และความรั บผิด ชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน

/

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาที�เหมาะสม โดย
บุคลากรที�มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อ ผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน

/

12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

/

ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที�เกี�ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื�อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที�กําหนดไว้
คําถาม

ใช่

��.� บริ ษ ัท กํา หนดข้อ มู ล ที� ต ้อ งการใช้ใ นการดํา เนิ น งาน ทั�ง ข้อ มู ล จากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที�มีคุณภาพและเกี�ยวข้องต่องาน

/

13.2 บริ ษทั พิจารณาทั�งต้นทุนและประโยชน์ที�จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล

/

13.3 บริ ษ ัทดําเนิ นการเพื�อ ให้คณะกรรมการมี ขอ้ มู ลที� สํา คัญอย่า งเพีย งพอสํา หรั บใช้
ประกอบการตัด สิ น ใจ ตัว อย่า งข้อ มู ล ที� สํา คัญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื� อ งที� เ สนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ

/

13.4 บริ ษ ัท ดํา เนิ น การเพื� อ ให้ก รรมการบริ ษ ัท ได้รั บ หนังสื อ นัด ประชุ มหรื อ เอกสาร
ประกอบการประชุมที�ระบุขอ้ มูลที�จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั�นตํา� ตามที�กฎหมายกําหนด

/

13.5 บริ ษทั ดําเนิ น การเพื� อให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื� อ ให้ส ามารถตรวจสอบย้อ นหลังเกี� ย วกับ ความเหมาะสมในการปฏิ บ ัติห น้า ที� ข อง
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื� องที� พิจารณา ความเห็ นของกรรมการรายที�ไม่ เห็น ด้วยกับเรื� องที� เสนอ
พร้อมเหตุผล เป็ นต้น
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/

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี�
��.�.� มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
��.�.� กรณี ที�ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ องในการ
ควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั�นอย่างครบถ้วนแล้ว

/
/

14. องค์กรสื� อสารข้ อมูลภายในองค์กร ซึ�งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที�
จําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที�วางไว้
คําถาม

ใช่

��.� บริ ษทั มีกระบวนการสื� อสารข้อ มูลภายในอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และมี ช่องทางการ
สื� อสารที�เหมาะสม เพื�อสนับสนุนการควบคุมภายใน

/

14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที�สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ�าเสมอ และ ทําให้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที�จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที�ตอ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลที�เป็ นศูนย์ติดต่อเพื�อให้สามารถ
ติด ต่ อขอข้อ มู ล อื�น นอกจากที� ไ ด้รั บ จากผูบ้ ริ ห าร รวมทั�งการติ ด ต่อ สอบถามข้อ มูล จาก
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที�
คณะกรรมการร้ อ งขอ การจัด กิจกรรมพบปะหารื อระหว่ างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น

/

14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื� อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื�อให้บุคคลต่าง ๆ ภายใน
บริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี�ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistleblower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

/

ไม่ ใช่
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15. องค์กรได้ สื�อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี�ยวกับประเด็นที�อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

15.1 บริ ษ ัท มี ก ระบวนการสื� อ สารข้อ มู ล กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ภายนอกองค์ก รอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื� อสารที�เหมาะสม เพื�อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น
จัดให้มีเจ้าหน้าที�หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื� องร้องเรี ยน เป็ นต้น

/

15.2 บริ ษ ัทจัด ให้มีช่องทางการสื� อ สารพิ เศษหรื อ ช่ องทางลับ เพื� อ ให้ผู ้มีส่ว นได้เ สี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี�ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

/

ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื�อให้ มั�นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
��.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อกําหนดห้าม
ฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่ น กํา หนดให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานติ ด ตามการปฏิ บ ัติ และรายงานผู ้บ ัง คับ บัญ ชา หรื อ
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น
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ใช่

/

��.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที�วางไว้โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

/

16.3 ความถี�ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี�ยนแปลงของบริ ษทั

/

16.4 ดํา เนิ นการติ ดตามและประเมิน ผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี� มีความรู ้ แ ละ
ความสามารถ

/

��.5 บริ ษั ท กํา หนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข� ึ นตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

/

��.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที�ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of

/

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

Internal Auditing, IIA)
17. องค์กรประเมินและสื� อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที�รับผิดชอบ ซึ�งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

��.� บริ ษทั ประเมินผลและสื� อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื�อ
ติด ตามแก้ไ ขอย่างทันท่ วงที หากผลการดํา เนิ น งานที�เ กิ ดขึ�น แตกต่ า งจากเป้ าหมาย ที�
กําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ

/

ไม่ ใช่

��.� บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี�
��.�.� ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยพลัน ในกรณี ที� เ กิ ด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที�ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อ
มีการกระทําที�ผิดปกติอื�น ซึ� งอาจกระทบต่อชื�อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมี
นัยสําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที�เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่า
จะได้เริ � มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

/

/

/

17.2.3 รายงานความคื บหน้า ในการปรั บ ปรุ งข้อ บกพร่ อ งที� เป็ นสาระสํา คัญต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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