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สารจากประธานกรรมการ
นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่

ประธานกรรมการ

ปี 2561...ภายใต้ ทิ ศ ทางการลงทุน ที่ ค่อ นข้ า งยาก เนื่ อ งจากบรรยากาศการลงทุน โดย
ภาพรวมมีทิศทางลดตํ่าลงประมาณร้ อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ส่งผลให้ นกั ลงทุนขาดความ
เชื่อมัน่ ในการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนรายย่อย ซึง่ เป็ นฐานลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ มีความ
ระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนมากขึ ้น
ด้ านอันดับนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดีขึน้ มาอยู่อนั ดับที่ 19 (ขณะที่ในปี
ก่อนหน้ าอยู่ที่อนั ดับที่ 21) เป็ นทางหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ ที่ดีขึ ้น
2561...ภำยใต้
ทิศ้นทำงกำรลงทุนที่ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกบรรยำกำศกำรลงทุนโดยภำพรวม
และมีคปีวามแข็
งแกร่งมากขึ
มีทิศทำงลดต�
่ำลงประมำณร้
ยละรกิ11
เมื่อเทียบบกั
ปีก่อนหน้
ำ ส่งผลให้
ักลงทุ
ขำดควำมเชื
จากการที
่บริ ษัทฯ มีแอผนธุ
จในการปรั
ปรุบงและพั
ฒนาการให้
บริ กนารลู
กค้ านสถาบั
นในช่วง่อมั่น
ในกำรลงทุ
นโดยเฉพำะอย่
กลงทุทนธิรำยย่
อย ่ อซึงมื
่งเป็อนและแนวทางในการให้
ฐำนลูกค้ำหลักของบริบษริัทกฯารลู
มีคกวำมระมั
2-3 ปี ที่ผ่านมา
ทัง้ การปรับำงยิ
ปรุ่งงนัประสิ
ภาพเครื
ค้ าสถาบัดนระวัง
ในกำรตั
ดสินใจลงทุ
นมำกขึ
้น
เพื่ อ ตอบโจทย์
ค วามต้
องการของลู
ก ค้ า เป็ นสํ า คัญ พร้ อมกับ การพัฒ นาคุณ ภาพบุค ลากรและ
ด้ำนอันดับบรินำยหน้
ำซื้อ่งเน้
ขำยหลั
ย์ขนองบริ
ษัททํฯ าดีให้ขึ้นในปี
มำอยู
ดับที่ 19
นปีกล่อทีนหน้
คุณภาพการให้
การโดยมุ
นลูกค้กาทรัเป็พนศู
ย์กลาง
ที่ผ่อ่านั นมาบริ
ษัท(ขณะที
ฯ ได้ รับ่ใรางวั
่ทรงำอยู่
ทีเกีอ่ ยนั รติ
ดับขทีองอุ
่ 21)ตสาหกรรม
เป็นทำงหนึคืง่ อทีแ่ รางวั
สดงถึ
ควำมสำมำรถในกำรแข่
งขันษของบริ
ฯ ทีด่ ลขี อันึ้ นและมี
ล งSET
Awards 2018 โดยบริ
ัทฯ ได้ รษับทั รางวั
ทรงเกีคยวำมแข็
รตินี ้เป็งนแกร่ง
มำกขึ
้น
ครั ง้ แรกในรอบ
15 ปี ด้ านบริ ษัทหลักทรั พ ย์ ที่ให้ บริ การหลักทรั พ ย์ แก่ลูกค้ าสถาบันยอดเยี่ ยม
่บริษัทฯาเร็มีจแทีผนธุ
ในกำรปรั
งและพัษฒ
ซึง่ นับเป็จำกกำรที
นหนึง่ ในความสํ
่เป็ นรรูกิปจธรรมอี
กขันหนึ
้ บปรุง่ ของบริ
ัทฯนำกำรให้บริกำรลูกค้ำสถำบันในช่วง
2-3 ปีที่ผณ่ำนมำ
ทั้งกำรปรั
บปรุงประสิทธิภำพเครืษ่อัทงมืผมขอขอบคุ
อและแนวทำงในกำรให้
โอกาสนี
้ ในนามของคณะกรรมการบริ
ณลูกค้ าและผูบ้ ถริือกหุำรลู
้ นทุกกค้ท่ำาสถำบั
น ที่ให้นเพื่อ
ตอบโจทย์
องกำรของลู
นส�ำคัญ พร้
บกำรพัฒนำคุ
ณภำพบุ
การสนับสนุควำมต้
นและไว้
วางใจการดํกาค้เนิำเป็
นงานของบริ
ษัทอฯมกัและขอขอบคุ
ณคณะผู
้ บริคหลำกรและคุ
ารตลอดจนณภำพกำร
ให้
กำรโดยมุ
่งเน้่ทนมุ่ ลูเทแรงกายแรงใจ
กค้ำเป็นศูนย์กลำง
ท�ำงให้
ในปีที่ผ่ำนมำบริ
ฯ ได้รับนรำงวั
ลที่ทรงเกี
พนับกริงานทุ
กท่านที
ในการส่
มอบการบริ
การที่มีคษณ
ุ ัทภาพเป็
ที่พอใจของลู
กค้ยารติของ
อุอย่ตสำหกรรม
ล งSET
Awards
โดยบริ่ทษําให้
ัทฯบได้
ลอันทรงเกี
ยรติบนโตขึ
ี้เป็น้นเป็
ครั้งนแรกในรอบ
างมีความรัคืบอผิดรำงวั
ชอบสู
ล้ วนเป็
นองค์2018
ประกอบที
ริษรัทับฯรำงวั
สามารถมี
ความเติ
ลําดับ
15
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ั
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พ
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ท
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่
ี
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ก
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ล
ก
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ค้
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สถำบั
น
ยอดเยี
ย
่
ม
ซึ
ง
่
นั
บ
เป็
น
หนึ
ง
่
ในควำมส�
ำเร็จ
และผมหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกท่านต่อไป
ที่เป็นรูปธรรมอีกขั้นหนึ่งของบริษัทฯ
ณ โอกำสนี้ ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ผมขอขอบคุณลูกค้ำและผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ที่ให้
กำรสนับสนุนและไว้วำงใจกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริหำรตลอดจนพนักงำน
ทุกท่ำนทีท่ ่มุ เทแรงกำยแรงใจ ในกำรส่งมอบกำรบริกำรทีม่ คี ณ
ุ ภำพเป็นทีพ่ อใจของลูกค้ำอย่ำงมีควำมรับ
ผิดชอบสูง ล้วนเป็นองค์ประกอบทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ สำมำรถมีควำมเติบโตขึน้ เป็นล�ำดับ และผมหวังอย่ำงยิง่
ว่ำจะได้รบั ควำมสนับสนุนอย่ำงดียิ่งจำกทุกท่ำนต่อไป
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2561 ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงราว 189 จุดหรื อราวร้ อยละ 11 มา
ปิ ดที่ระดับ 1563.88 จุด โดยมีปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 50,555 ล้ านบาท จากปั จจัย
ภายนอกเป็ นหลัก อาทิ สงครามทางการค้ าระหว่างสหรั ฐอเมริ กากับจี นเป็ นปั จ จัยหลักที่ ส่ง ผล
กระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนกระจายไปในวงกว้ างไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน้
ด้ านส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษัทฯ ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.31 จากอันดับที่21 มาเป็ น
อันดับที่ 19 เป็ นทิศทางที่ดี ทัง้ นีเ้ ป็ นผลจากการที่บริ ษัทฯ ได้ มีแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพ
ปี 2561างานจนสามารถส่
ที่ผ่ำนมำ ดัชนีตลำดหลั
กทรัพกย์ารที
ฯ ปรั
ตัวลดลงรำว
ดหรื
อรำวร้อยละ 11 มำปิด
กระบวนการทํ
งมอบการบริ
่ดีขบึ ้นให้
แก่ลกู ค้ าอย่189
างเป็จุนรู
ปธรรม
ที่ระดับ 1,563.88
โดยมี
ริมำณกำรซื
่ยต่อวันตเท่
นบำทดกิจำกปั
จจัยมภำยนอก
บริ ษัทฯ มีจุกดารจั
ดกิจปกรรมต่
างๆ ที้อ่ขำยเฉลี
เป็ นประโยชน์
่อลูำกกัค้บา 50,555
อาทิเช่นล้ำการจั
จกรรมสั
มนา
เป็
น
หลั
ก
อำทิ
สงครำมทำงกำรค้
ำ
ระหว่
ำ
งสหรั
ฐ
อเมริ
ก
ำกั
บ
จี
น
เป็
น
ปั
จ
จั
ย
หลั
ก
ที
ส
่
ง
่
ผลกระทบต่
อ
บรรยำกำศ
ร่ ว มกับ ลูก ค้ า สถาบัน ต่า งประเทศ ในงานนี ม้ ี ทัง้ ลูก ค้ า สถาบัน ในประเทศ และลูก ค้ า สถาบัน
กำรลงทุ
นในตลำดทุ
นกระจำยไปในวงกว้
ำงไม่นอย่
เพียางมาก
งแต่ในประเทศไทยเท่
นั้น เห็นถึงศักยภาพของ
ต่างประเทศให้
ความสนใจเข้
าร่วมกิจกรรมกั
เป็ นส่วนหนึ่งที่แำสดงให้
นส่วนแบ่
ษทั ฯ ในปี 2561 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.31 จำกอันดับที่ 21 มำเป็นอันดับที่
บริษัทฯด้ำในเวที
ระดังบทำงกำรตลำดของบริ
สากล
19 เป็นทิในปี
ศทำงที
ทัง้ นีเ้ บริ
ป็นษผลจำกกำรที
ษ้ ทั ฯ ได้มแี นวทำงในกำรปรั
บปรุงManagement)
คุณภำพกระบวนกำรท�
ที่ผด่ ่าีนมา
ัทได้ มีการจัดบ่ ตัริงสายงานลู
กค้ าธนบดี (Wealth
เพื่อเพิำ่มงำน
จนสำมำรถส่
งมอบกำรบริ
ีขึ้นให้แ้นก่ซึล่งูกได้
ค้ำรอย่
ำงเป็นรูปบธรรม
ช่องทางหารายได้
ให้ แก่บกริ ษำรที
ัทฯ่ดมากขึ
ับการตอบรั
ที่ดี โดยมีทีมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลบัญชีที่มี
ษัทฯ มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ทีเข้่เป็ามาร่
นประโยชน์
ลูกาค้นวนมาก
ำ อำทิเช่จะเป็
น กำรจั
กรรมสัม่งมนำร่
ความรูบริ
้ ความสามารถและประสบการณ์
วมงานเป็ต่อนจํ
นอีกดช่กิอจงทางหนึ
ที่จะ วม
กัสามารถเพิ
บลูกค้ำสถำบั
นต่ำแงประเทศ
้มีทงั้ แกร่
ลูกค้งำให้สถำบั
และลู
ำสถำบั่งขึน้นต่ำงประเทศให้
่มรายได้
ละเสริมสร้ในงำนนี
างความแข็
กบั บรินษในประเทศ
ัทฯ ได้ อย่างต่
อเนืก่อค้งมากยิ
ควำมสนใจเข้
มกิจกรรมกัณนลูอย่กำค้งมำก
แ่ สดงให้เห็นถึงศักษยภำพของบริ
ษทั วฯางใจและ
ในเวทีระดับ
ท้ ายนีำร่ผ้ วมขอขอบคุ
าทุกท่เป็
านนส่ผูว้ ถนหนึ
ื อหุ้นง่ ทีคณะกรรมการบริ
ัทที่ ให้ ความไว้
สำกล
สนับสนุนบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ล้วนมีส่วนอย่างยิ่งในการ
สนับสนุในปี
นให้ทบี่ผริ่ำษนมำ
ัทหลักบริทรัษพัทย์ได้กรุมงีกศรี
(มหาชน) มีกกค้ารเติ
บโตอย่
างแข็งแกร่
งดีขึ ้นตามลําเพืดั่บอเพิ่มช่อง
ำรจัจํดากัตัด้งสำยงำนลู
ำธนบดี
(Wealth
Management)
ทำงหำรำยได้ให้แก่บริษัทฯ มำกขึ้น ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดี โดยมีทีมเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลบัญชีที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เข้ำมำร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก จะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะสำมำรถเพิ่ม
รำยได้และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบั บริษัทฯ ได้อย่ำงต่อเนื่องมำกยิ่งขึ้น
ท้ำยนี้ผมขอขอบคุณลูกค้ำทุกท่ำน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทที่ให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุน
บริษทั ฯ อย่ำงต่อเนือ่ ง ตลอดจนขอขอบคุณพนักงำนทุกคนทีล่ ว้ นมีสว่ นอย่ำงยิง่ ในกำรสนับสนุนให้บริษทั
หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) มีกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งดีขึ้นตำมล�ำดับ
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คณะกรรมการบริษัท

8

นายซูดาร์โก ฮารโซโน่

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสิทธิไชย มหาคุณ

นายวิธพล เจาะจิตต์

กรรมการ

กรรมการ

นางวรนุช เดชะไกศยะ

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการ

กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวันชัย โตสมบุญ

นางสาวพรรณพิมล บุนนาค

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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10

11

12

มุ่งมั่นสร้ างสรรค์บริ การทางการเงินที่ดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ให้ แก่ลกู ค้ าบนมาตรฐานสถาบันการเงินชันนํ
้ าระดับโลก
1. สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก ารทาง
การเงิ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
และความคาดหวังของลูกค้ า
2. พัฒนาบุคลากร เพื่อคุณภาพการบริ การ
ที่ ดี เ ลิ ศ และส่ ง ต่อ คุณ ค่า ให้ กั บ ลูก ค้ า
อย่างยัง่ ยืน
3. นําเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริ หารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ว
4. สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
5. ดําเนินธุรกิจภายใต้ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ด้ วยที ม งานที่ พ ร้ อมก้ าวไปสู่ค วามเปลี่ ยนแปลงร่ วมกัน มี จุดหมายเดีย วกันในการ
สร้ างสรรค์ผ ลิต ภัณ ฑ์ และการให้ บริ การที่ ประทับใจ ภายใต้ ความโปร่ ง ใสถูกต้ องตามหลักการ
ทัง้ 6 ดังนี ้
1. ลูกค้ าคือคนสาคัญ (Customer Centricity) ให้ ความสําคัญกับลูกค้ าเป็ นอันดับ
แรก จะเข้ าใจในความคาดหวังและความต้ องการของลูกค้ า พร้ อมตอบสนองด้ วย
ทางเลือกที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ า
2. ซื่อสัตย์ ปฏิบัติถูกต้ อง (Integrity) ยึดความเป็ นธรรมและเป็ นมืออาชีพ สร้ าง
ความเชื่อมัน่ โดยปฏิบตั งิ านถูกต้ อง โปร่งใส ยึดหลักกฎหมาย และหลักจริยธรรม
3. ร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทา (Team Spirit) ร่ วมทํางานเป็ นทีม ด้ วยความคิดและ
จิตใจที่เปิ ดกว้ าง โดยมุง่ บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและกรุงศรี
4. มุ่งมั่นสู่ความเป็ นเลิศ (Passion for Excellence) มุ่งมัน่ ด้ วยจิตสํานึกในการ
สร้ างความเป็ นเลิศ เพื่อสร้ างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สดุ
5. เปลี่ยนแปลงอย่ างสร้ างสรรค์ (Making Innovation Changes) เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าและกรุงศรี
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6. ก้ าวสู่เวทีระดับโลก (Global Awareness) มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้ าทังภายในและ
้
ภายนอกประเทศไทย
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ชนนํ
ั ้ าที่ให้ บริ การ โดยมุ่งเน้ นการสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ให้ แก่ลูกค้ า และให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และรู ปแบบของงานวิเคราะห์
หลักทรัพย์ เพื่อนําเสนอข้ อมูลให้ กับนักลงทุนทัว่ ไป รวมทังนั
้ กลงทุนสถาบันทังในและต่
้
างประเทศ
สําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการ
เป็ นผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทงตราสารทุ
ั้
น ตราสารหนี ้ และตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิ ภาพของหน่วยงานสนับสนุน
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิงาน การ
ให้ บริ การที่ดีที่สดุ และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และยังให้
ความสําคัญกับบริ การธุรกิ จการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการเป็ นตัวแทนซือ้ /ขายคืนหน่วย
ลงทุนเพื่อสามารถให้ บริการลูกค้ าของบริษัทฯ ได้ อย่างครบวงจร
14

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาของบริษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
ปี 2559 - ดําเนินตามแผนที่ได้ วางยุทธศาสตร์ ไว้ โดยเป็ นปี ที่ได้ มีการปรับเปลี่ยน
การทํ างานภายใน พัฒ นาเครื่ องมื อรวมถึงระบบต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการลูกค้ าบุคคลและสถาบันได้ ดียิ่งขึ ้น
ปี 2560 - ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับเลือกให้ เป็ นเจ้ าภาพร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดงาน Invest Thailand Conference
2017 ณ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ ปุ่น โดยนําผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
จดทะเบียนชันนํ
้ า 10 บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทยเข้ าพบ
นักลงทุนสถาบันญี่ ปนุ่ ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้ การบริ หารรวม
4.57 ล้ านล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
- ในเดือนสิง หาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่ อ
รองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจ 3 ปี (Mid Term Business Plan
2018-2020) จํานวน 750 ล้ านบาท ทําให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เป็ น
1,350 ล้ านบาท
- นอกจากนี ้ ในปี นี บ้ ริ ษัท ฯ ได้ มี การพัฒ นาและนํ าระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ลูก ค้ า มาใช้ ในการประกอบธุ รกิ จ เพื่ อให้ บริ การแก่ ลูกค้ า อาทิ เช่ น
Customer Center Management (off-line and on-line model) ,KSS Stock
Expert, SETTRADE DCA,Condition order for Internet Trading,KSS

ปี 2561 -

WEB Redesign & SEAL-Net new theme,Tender Offer และPrivate Fund
– Fire SWAN เป็ นต้ น
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะกลางโดยมองภาพธุรกิจครอบคลุมในทุกๆ
Segment และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
เดินหน้ าสู่ธุรกิจ Wealth Management โดยมีการวางระบบ และโครงสร้ าง
เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต
เพิ่มบริการซื ้อขายกองทุนผ่านระบบ Streaming for Fund
ได้ รับรางวัล SET Award บริ ษัท หลักทรัพย์ ยอดเยี่ยม ด้ านลูกค้ าสถาบัน
จากวารสารการเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์
ได้ รับรางวัล Most Innovative Trading Application จากนิตยสาร
International Finance

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้ รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท ได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ การเป็ นที่
ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจยืมและให้ ยืม
หลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าประเภทการเป็ นตัวแทนซื ้อ
ขายสั ญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า และการเป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น โดยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 29
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสํานักงานสาขาจํานวนรวม 13 แห่ง โดยเป็ นสาขาใน
กรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้ แก่ สาขาเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาพระราม 2
และ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ ส) เป็ นสาขาในต่างจังหวัดอีก 9 แห่ง ได้ แก่ สาขา
สุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขานครปฐม สาขานครราชสีมา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ สาขา
เชียงราย สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก
ปั จจุบนั ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มี 3 ประเภท ดังนี ้
1. ธุ ร กิ จ นายหน้ าซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯให้ บริ ก ารเป็ นนายหน้ าซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป และนักลงทุนสถาบันทังในและต่
้
างประเทศ โดยในปี
2560 และในปี 2561 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ร้ อยละ 2.36 และร้ อยละ 2.31 ตามลําดับ
2. ธุ รกิ จตัว แทนซือ้ ขายสั ญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านธุรกรรม
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแก่นกั ลงทุนทัว่ ไปและนักลงทุนสถาบัน โดยในปี 2560 และ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ร้ อยละ 0.61 และร้ อยละ 0.64 ตามลําดับ
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3. ธุ รกิ จ การลงทุน บริ ษัทฯ มี การลงทุนในหลักทรัพ ย์ ทัง้ ประเภทตราสารหนี แ้ ละ
ตราสารทุน โดยมีการลงทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งสามารถแยกออกได้ เป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีลงทุนของบริ ษัท (Proprietary Trading) ซึ่ง
เป็ นการลงทุนในระยะสัน้ และการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซึ่งเป็ นการ
ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
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ในส่วนของผลประกอบการสําหรับปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 รายได้ หลักของบริ ษัทฯ
มาจากค่าธรรมเนียมการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและบริ การ และดอกเบี ้ย
เงินกู้เพื่อซื ้อหลักทรัพย์ โดยโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯสามารถจําแนกได้ ดงั นี ้

ค่านายหน้ า
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ เู พื่อซื ้อหลักทรัพย์
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
รายได้ อื่น

481.1
50.9
35.5

80.9
8.6
6.0

497.1
59.5
39.3

79.5
9.5
6.3

531.2
53.6
43.5

80.3
8.1
6.6

21.4

3.6

27.6

4.4

30.4

5.0

6.1

1.0

1.8

0.3

2.9

0.4

ณ สิน้ ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทฯ มี สิน ทรั พ ย์ รวม 2,096.6 ล้ านบาท 3,410.7
ล้ านบาท และ 2,513.5 ล้ านบาทตามลําดับ ขณะที่มีหนี ้สินรวม 998.3 ล้ านบาท 1,496.6 ล้ านบาท
และ 542.3 ล้ านบาทตามลําดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,098.3 ล้ านบาท 1,914.0 ล้ านบาท
และ 1,971.2 ล้ านบาทตามลํ า ดับ โดย ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราส่ ว น
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตอ่ หนี ้สินทัว่ ไปอยู่ในช่วงร้ อยละ 33.07 -183.59 ร้ อยละ 37.85 -230.38
และร้ อยละ 45.02 -368.27 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตอ่ หนี ้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็ นประกันที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด

มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์
(ล้ านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์
ใหม่ (ล้ านบาท)
จํานวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิ ดดําเนินการ
มูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์รวมผ่านบริ ษัท (ล้ านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด
อันดับส่วนแบ่งการตลาด
มูลค่าซื ้อขายแยกตามประเภทลูกค้ า
บัญชีลงทุนบริ ษัท
สถาบัน
ลูกค้ าทัว่ ไป
ลูกค้ าต่างประเทศ
มูลค่าซื ้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้ านบาท)
Cash
Cash Balance
Credit Balance

15,079,272

17,587,433

15,978,252

425,364

338,836

240,817

36
423,775
1.85%
26

38
517,713
2.36%
21

38
571,927
2.31%
19

8,149
228,039
184,952
10,720

7,370
80,270
170,101
267,703

4,135
78,564
192,563
297,363

384,350
29,840
9,520

482,861
27,351
7,367

535,042
23,917
9,531
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ธุรกิจของบริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
ธุรกิ จนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ ธุรกิจตัวแทนซื อ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า และธุรกิจ การ
ลงทุน โดยรายละเอียดของงานในแต่ละกลุม่ มีดงั นี ้
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บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ลูกค้ าทังที
้ ่เป็ นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้ าสถาบันโดยบริ ษัทฯเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลข 29 และให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล การวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ก่ ลูก ค้ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน บริ ษั ทฯ มีนโยบายในการรับลูกค้ าและกําหนดวงเงินซื ้อขายให้ กับ
ลูกค้ าตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. บุคคลธรรมดา พิจารณาจากฐานะทางการเงิน อายุ อาชีพ ที่มาของรายได้
ความรู้ความเข้ าใจในการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุน โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบต่างๆ ได้ แก่ สําเนาบัตรประชาชน
สมุดบัญชีเงินฝาก Bank Statement หรื อข้ อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
2. นิติบุคคล พิจารณาจากประเภทธุรกิจ ที่มาของรายได้ และผลประกอบการ
ธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงิน ภาระหนี ้สิน กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หาร
อายุ อาชี พ ที่ ม าของรายได้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ความสามารถในการรับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากเอกสารประกอบต่างๆ
ได้ แก่ งบแสดงฐานะการเงินย้ อนหลัง หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ ใ ห้ เปิ ดบัญ ชี กั บ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ Bank Statement รวมทังเอกสารแสดงฐานะการเงิ
้
นอื่น
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ รับความร่วมมือจากลูกค้ าในการให้ ข้อมูลเพื่อการจัดให้ ลกู ค้ า
แสดงตน (Know Your Client หรื อ KYC) และแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
ของลูกค้ า (Client Suitability Test) โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะทําการประเมินความเสี่ยงด้ าน
การฟอกเงิน และการทบทวนวงเงินซื ้อขายอย่างสมํ่าเสมอ
1. บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ด้วยเงินสด (Cash Account) คือ ลูกค้ าจะต้ องวางเงินสด
หรื อหลักทรัพย์เป็ นหลักประกันก่อนซื ้อในอัตราส่วนขันตํ
้ ่าตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กําหนด
การชําระราคาระหว่างลูกค้ าและบริ ษัทฯ จะดําเนินการภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กําหนด
และ บริ ษั ท ฯ จะส่ ง มอบเงิ น ค่า ขายหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ลูก ค้ า ที่ ข ายหลัก ทรั พ ย์ ใ นวัน ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด

2. บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซือ้ หลักทรั พย์ (Credit Balance)
คือ บัญชี ท่ีมี การให้ ก้ ูยืม เงินเพื่ อ ซือ้ หลักทรั พย์ ซึ่งลูกค้ าจะต้ องวางเงิ นสดหรื อหลักทรัพย์ เป็ น
หลักประกันการชําระหนี ้เริ่ มต้ น ในอัตราส่วนขันตํ
้ ่าของจํานวนเงินที่จะให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
(Initial Margin) และต้ องรักษาระดับมูลค่าหลักประกัน (Maintenance Margin) ไว้ ไม่ตํ่ากว่า
อัตราที่บริษัทฯ กําหนด ซึง่ สอดคล้ องตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์กําหนด
3. บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ประเภทวางเงินล่ วงหน้ าทัง้ จานวน (Cash Balance)
บัญ ชี ที่ ลูก ค้ า วางเงิ น ไว้ ล่ว งหน้ า กับ บริ ษั ท ฯ เต็ม จํ า นวนที่ จ ะซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ก่ อ นการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์หรื อมีข้อตกลงให้ บริ ษัทฯ หักเงินตามคําสัง่ ของบริ ษัทฯ ในบัญชีเงินฝากของลูกค้ าที่
ฝากเงินไว้ เต็มจํานวนที่จะซื ้อหลักทรัพย์ก่อนการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์
เข้ าบัญชีดงั กล่าว
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ทกุ ประเภทที่กล่าวถึงข้ างต้ นนัน้ นอกจากใช้ บริ การผ่านผู้แนะนํา
การลงทุนของบริ ษัทฯแล้ ว ลูกค้ ายังสามารถยื่นความจํานงค์ขอส่งคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet) เองได้ อีกด้ วย
ใน ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ คา่ นายหน้ าจากการซื ้อขายสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 24.33 ล้ านบาท 23.22 ล้ านบาท และ 38.87 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ
4.09 ร้ อยละ 3.71 และร้ อยละ 5.87 ของรายได้ รวม ตามลําดับ
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บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เสริ มอีกทางหนึ่ง ทัง้ นี ้ ในปี 2559 ปี 2560
และปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจการลงทุนเป็ นจํานวน 21.4 ล้ านบาท 27.6 ล้ านบาทและ
30.5 ล้ านบาทตามลําดับ รายได้ ดงั กล่าวประกอบด้ วย บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนเฉพาะตราสารทุน
10.5 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินในประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การสร้ างผลตอบแทนที่ดี สามารถควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีการบริ หารสภาพคล่อง
ทางการเงินที่ดี โดยจําแนกนโยบายตามวัตถุประสงค์และประเภทสินทรัพย์ทางการลงทุนเป็ น 3
ประเภทได้ แก่ การซื อ้ ขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริ ษัท ( Equity Trading Policy) การซื ้อขายตรา
สารอนุพนั ธ์เพื่อบัญชีบริ ษัท (Derivative Trading Policy) และการซื ้อขายหลักทรัพย์และตรา
สารอนุพนั ธ์ประเภท Directional Investment โดยมีกรอบการลงทุนและกรอบการควบคุมความ
เสี่ยงอย่างชัดเจน ภายใต้ การอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
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2.3.1 นโยบายการลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Equity Trading Policy)
กรอบการลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการลงทุ น ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ใ นระยะสัน้ ครอบคลุม ถึ ง การ
ขายชอร์ ตหลักทรัพย์ โดยกําหนดให้ สามารถลงทุนซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่
ในดัชนี SET100 และสามารถขายชอร์ ตหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET50 ซึ่ง
มีสภาพคล่องและมีมลู ค่าตามราคาตลาดสูง
2.3.2 นโยบายการลงทุนซือ้ ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trading Policy)
กรอบการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ ที่เน้ นลงทุนซื ้อขายในระยะสัน้
โดยบริ ษัทฯกํ าหนดให้ ลงทุนซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ มีสภาพคล่อง เพื่อมุ่งหวังการทํากําไรจาก
ส่วนต่างของราคาตราสารอนุพนั ธ์
2.3.3 นโยบายการลงทุนประเภท Directional Investment
กรอบการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและศักยภาพในการทํา
กํ าไรที่ สูง โดยมี ระยะเวลาในการลงทุนไม่เ กิ น 270 วัน และมี การลงทุนภายในวงเงิ นตามที่
บริ ษัทฯ กํ าหนด ทัง้ ในหลักทรั พ ย์ท่ี จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อตราสารอนุพันธ์ โดย
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนจะเป็ นทังกํ
้ าไรส่วนต่างจากการขายหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารอนุพนั ธ์ และเงินปั นผล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัท ฯ
อันเป็ นผลมาจากการลงทุนจึงมีการกําหนดให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ หารความเสี่ยง
สายงานกํ ากับดูแลธุรกิจ และสายงานบัญชีและการเงินร่ วมกันเป็ นผู้ทําหน้ าที่ในการกํ าหนด

เป้าหมาย และกลยุทธ์ การลงทุน ตลอดจนถึง การบริ หารเงิ นลงทุน ติดตาม ควบคุม รวมทัง้
ประเมินผลความเสี่ยงและผลการลงทุน ภายใต้ นโยบายที่ได้ รับอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริ ษัท

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุ รกิจและให้ บริ การที่หลากหลาย ได้ แก่
ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน (หุ้น) และตราสารอนุพนั ธ์ ธุ รกิจวาณิชธนกิจ
ธุรกิจธนบดีธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนซื ้อขายหน่วยลงทุน ธุรกิจที่ปรึ กษาการ
ลงทุนและที่ปรึกษาการเงิน
ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในปี 2561 เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางขาลง โดยดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ ปิ ด ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 ที่ระดับ 1,564 จุด ลดลง190 จุด หรื อลดลงร้ อยละ
10.8 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิ ้นปี 2560 ที่ 1,754 จุด นับเป็ นการลดลงทําสถิติตํ่าสุดในรอบ 1 ปี 5
เดือน มูลค่าการซื ้อขายตลาดหุ้นไทยเฉลี่ยในปี 2561 อยูท่ ี่ระดับ 56,409 ล้ านบาทต่อวัน เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 18 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยของปี 2560 ที่ระดับ 47,753 ล้ านบาทต่อวัน
ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ลดลงแรงในปี ที่ผ่านมา เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่ วโลก
โดยมีปัจจัยลบจากภายนอกเป็ นปั จจัยกดดันหลัก โดยเฉพาะปั ญหาสงครามการค้ า (Trade war)
ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยืดเยื ้อส่งผลให้ ภาคเศรษฐกิจจีน สหรัฐ และ เศรษฐกิจโลกได้ รับผลกระทบเป็ น
วงกว้ าง ดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจปรับตัวลง หลายหน่วยงานทยอยปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจ (GDP)
เป็ นปั จ จัยลบกดดันบรรยากาศการลงทุน นํ าโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกบท
วิเคราะห์คาดการณ์ เศรษฐกิจโลกฉบับเดือน ต.ค.ปี 2561 ปรับลดการคาดการณ์ การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก (World GDP) ในปี 2561 และปี 2562 เป็ นขยายตัวร้ อยละ 3.7 จากเดิมที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้ อยละ 3.9 ทัง้ สองปี ดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐ จีน และ
สหภาพยุโรป เริ่ มชะลอตัว โดยเฉพาะดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อภาคการผลิตเดือน ธ.ค. 2561 ลดลง
ทําสถิตติ ํ่าสุดในรอบรายเดือน
การที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยภายนอกที่กดดันดัชนี
โดยในปี ที่ผา่ นมาธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยทังหมด
้
4 ครัง้ ส่งผลให้ อตั รา
ดอกเบี ้ยนโยบายของสหรัฐเพิ่มขึน้ จาก ร้ อยละ 1.5 ณ สิน้ ปี 2560 เป็ นร้ อยละ 2.5 ณ สิน้ ปี 2561
เทียบกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ประกาศขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยเพียง 1 ครัง้ จากร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อย
ละ 1.75 นอกจากนี ้ Fed ยังทยอยลดขนาดงบดุลมูลค่า 4.4 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ด้ วยการปล่อย
ให้ พนั ธบัตรหรื อตราสารหนี ้ที่ Fed ถืออยู่หมดอายุ และลดปริ มาณการลงทุนต่อในตราสารหนี ้ทุกๆ
เดือน ส่งผลให้ สภาพคล่องในตลาดลดลงผลักดันให้ เงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ไปยังตลาดที่
พัฒนาแล้ ว หรื อ ตลาดอเมริ กาเพิ่ มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ โดยปี 2561 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิใน
ตลาดหุ้นไทยมูลค่า 287,459 ล้ านบาทเทียบกับปี 2559 ที่มียอดขายสุทธิเพียง 25,755 ล้ านบาท
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นอกจากปั ยจัยลบจากภายนอกตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันจากปั จจัยลบภายในด้ วยเช่นกัน
โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ เ ห็นสัญ ญาณชะลอตัวในหลายกิจ กรรม นํ าโดย ภาคส่ง ออก และ
ท่องเที่ยว โดยตัวเลขการส่งออกพลิกเป็ นหดตัวร้ อยละ 5.2 ในเดือน ก.ย. 2561 เทียบกับเดือน ส.ค.
2561 ที่ ขยายตัวร้ อยละ 6.7 นับเป็ นการหดตัว เป็ นครั ง้ แรกในรอบ 19 เดือน จากผลกระทบของ
สงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐ ซึ่งไทยเป็ นห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้ าที่ถกู เรี ยกเก็บภาษี จํานวน
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ ยวจี นลดลงอย่างรวดเร็ วจากเหตุการณ์ เ รื อล่ม ที่
จังหวัดภูเก็ตในช่วงเดือน ก.ค. เนื่องจากนักท่องเที่ยวกังวลเรื่ องความปลอดภัย โดยนักท่องเที่ยวจีน
เดือน ก.ค.มีจํานวน 9.3 แสนคน ลดลงสู่ระดับ 8.7 แสนคนในเดือน ส.ค.และ 6.5 แสนคนในเดือน
ต.ค. ตํ่าสุดในรอบ 22 เดือน ผลกระทบจากภาคการส่งออกและท่องเที่ยวที่ชะลอตัวส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวร้ อยละ 4.8
ก่อนจะชะลอตัวเป็ นร้ อยละ 4.6 ในไตรมาส 2 และขยายตัวร้ อยละ 3.3 ในช่วงไตรมาส 3 ด้ านปั จจัย
การเมืองในประเทศแม้ จะมีปัจจัยบวกจากการจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่ (กกต.) พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หัว โปรดเกล้ าฯให้ ออกพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยกา รเลื อ กตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ลงประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษาและ
เริ่มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 ธ.ค. 2561 แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ ส่งผลบวกกับตลาดมากอย่างที่นกั
ลงทุนคาดไว้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอการประกาศวันเลือกตังอย่
้ างเป็ นทางการจากภาครัฐ จากผล
ของปั จจัยลบที่กล่าวมาข้ างต้ นกดดันให้ นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุน สะท้ อนผ่านมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ปรับ ตัวลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วง 3 เดือน
สุดท้ ายของปี ซึ่งมีมูลค่ าการซือ้ ขายเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 45,000 ล้ านบาทต่อวัน เทียบกับในช่วงเก้ า
เดื อนแรกของปี ที่ มี มูล ค่าการซื อ้ ขายเฉลี่ ย 60,000 ล้ า นบาทต่อ วัน หุ้น ในทุกกลุ่ม อุต สาหกรรม
ปรับตัวลง นําโดยกลุม่ พลังงาน จากราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลงกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว กลุม่ ธนาคารลดลงจากการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมผ่านธุรกรรมออนไลน์ กลุ่มสื่อสารกําไรยังไม่
ฟื น้ ถูกกดดันจากโปรโมชัน่ เล่นเน็ตฟรี ไม่อนั ้ กลุ่มอสังหาฯปรับลงแรงจากนโยบายคลุมสินเชื่อภาค
อสังหาฯของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กถูกขายปรับพอร์ ตและขาย
ทํากําไรโดยเฉพาะกลุม่ ที่อิงกับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปี 2562 คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะกลับมาฟื ้นตัวและคาดกรอบการเคลื่อนไหวของ
ดัชนีจะอยูใ่ นช่วง 1,500 -2,000 จุด และ คาดดัชนี ปิ ด ณ สิ ้นปี ที่ระดับ 1,850 - 1,900 จุด เศรษฐกิจ
ในประเทศยังขยายตัวแข็ง แกร่ ง จากการใช้ จ่ายผู้บริ โภค การลงทุนภาคเอกชน และ การลงทุน
ภาครัฐ เป็ นแรงขับเคลื่อน นอกจากนีย้ ังมีปัจจัยบวกจากการเลือกตังของไทยซึ
้
่งคาดว่ าจะมีการ
เลือกตังในช่
้ วงไตรมาส 1 หรื อ ไตรมาส 2 ของปี นีเ้ ป็ นบวกต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ส่วน
ปั จจัยลบจากภายนอกที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นไทยในปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะปั ญหา
สงครามการค้ ามีแนวโน้ มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น หลังจาก จีน และ สหรัฐ กลับสู่เวทีเจรจาเพื่อยุติ
ข้ อพิพ าททางการค้ าร่ วมกัน นอกจากนีย้ ังมี ปัจ จัยหนุนจากการที่ ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ส่ง
สัญญาณชะลอขึน้ อัตราดอกเบีย้ ผลักดันให้ เงิ นทุนต่างชาติมีโ อกาสไหลกลับเข้ าตลาดเกิดใหม่
(Emerging market ) รวมถึงตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ ้น ด้ วยแนวโน้ มดัชนีที่มีโอกาสกลับมาฟื น้ ตัวจะ

ยังเป็ นปั จจัยบวกโดยตรงต่อธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ สะท้ อนผ่านมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อ
วันที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ค่าธรรมเนี ยมนายหน้ าซื อ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เ กี่ ยวข้ องอื่นๆ
ปรับตัวสูงขึ ้นช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจที่ยงั รุนแรง
การซื อ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (TFEX) มีปริ ม าณ
เพิ่มขึ ้นอย่างมาก ในปี 2561 มีปริ มาณการซื ้อขายรวมฟิ วเจอร์ และออปชั่น 104,422,200 สัญญา
และมีปริมาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน 426,213 สัญญา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
โดยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีการซื ้อขายมากที่สดุ ยังคงเป็ น Single Stock Futures โดยมีการซื ้อ
ขายทัง้ ปี รวมกว่ า 55,332,444 สัญ ญา และมี ป ริ ม าณการซื อ้ ขายเฉลี่ ย ต่อ วัน 225,847 สัญ ญา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ซึ่งวิธีการส่งคําสัง่ ซื ้อขายแบบ Block Trade ที่สามารถ
ช่วยแก้ ไขปั ญหาเรื่ องสภาพคล่องให้ กบั Single Stock Futures ได้ เป็ นอย่างดี ยังคงได้ รับความนิยม
จากนัก ลงทุนเพิ่ ม ขึน้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง นอกจากนี จ้ ํ า นวนสถานะคงค้ า งของตลาดสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ ามีจํานวนทังสิ
้ ้น 2,440,223 สัญญา ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 13.6 และในปี ที่ผ่านมา TFEX
มีการออกสินค้ าใหม่ คือ Gold Online Future ซึ่งเป็ นสัญญาซื ้อขายสินค้ าอ้ างอิงทองคําแท่งความ
บริ สทุ ธิ์ร้อยละ 99.5 ราคาเป็ นหน่วยเงิน U.S. Dollar ซื ้อขายทํากําไรเป็ นเงินบาท ผลตอบแทนตาม
ทิศทางราคาทองคําในตลาดโลก
สําหรับโครงสร้ างผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ผู้ลงทุนในประเทศมีสดั ส่วนการ
ซื ้อขายสูงที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 50.7 รองลงมาได้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 36.2
และผู้ลงทุนต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 13.2 โดยรวมโครงสร้ างผู้ลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เที ยบกับปี ก่อน ด้ านจํ านวนบัญ ชี ซื อ้ ขายพบว่ามี จํ านวนบัญชี ซื อ้ ขายเพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อน 21,947
บัญชี หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.0 ส่งผลให้ ณ สิ ้นเดือน ธ.ค. 2561 มีจํานวนบัญชีซื ้อขายสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ ารวมทังหมด
้
168,506 บัญชี
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ยังคงให้ ความสําคัญกับการให้ ความรู้แก่ลกู ค้ าผ่านการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความเข้ าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
และสามารถนําความรู้รวมถึงกลยุทธ์ที่ได้ รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการลงทุนได้
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บริษัทฯได้ ตระหนักถึงและให้ ความสําคัญอย่างมากในการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็ นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทําให้ บริ ษัทฯ
ต้ องเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับสถานการณ์ตา่ งๆที่ไม่แน่นอน โดยสายงานบริ หารความเสี่ยง ทํา
หน้ าที่ตดิ ตามดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้ านต่างๆของบริษัทฯ ดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนทัง้
ในและต่ างประเทศ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า มีความผันผวน
โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริ มาณการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่อยูเ่ หนือการควบคุมของ
บริษัทฯ
ความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนอาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยปั จจัยหลายประการ
ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความผันผวนของราคานํ ้ามัน เหตุการณ์ความรุนแรงใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปั ญหาทางการเมือง และปั ญหาเศรษฐกิจ ทังในภู
้ มิภาคต่างๆของโลก
เหตุการณ์เหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และ
ส่งผลลบต่อปริมาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปริ มาณการระดมทุนและการ
นําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจหลักทรั พย์ และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ภายใน
อุตสาหกรรมค่อนข้ างสูง เนื่องจากมีลกั ษณะการให้ บริ การที่เหมือนกัน โดยเฉพาะการให้ บริ การใน
ด้ านการเป็ นตัวแทนนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการเพิ่ม
ความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพัฒ นาระบบและเทคโนโลยี ต่ า งๆ ตลอดจนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุค ลากร เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจและเพิ่มทางเลือกให้ ตอบสนองกับความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ หลากหลายมากขึ ้น
3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ หรือน้ อยราย
แม้ ว่าบริ ษัทฯ และกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันมาโดยตลอด แต่บริ ษัทฯ
มีความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยรายอยู่เสมอ จึงมีนโยบายเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้ าและส่งเสริ มการขยายฐานลูกค้ าใหม่ ทัง้ ประเภท
สถาบันและรายย่อยให้ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว และเป็ นการ
เพิ่มสัดส่วนรายได้ จากฐานลูกค้ าใหม่
3.4 ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย ง ในฐานะผู้รั บ ประกั น การจํ า หน่ า ยซึ่ ง หากไม่ ส ามารถจํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ได้ หมดตามที่รับประกันไว้ บริ ษัทฯ จะต้ องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจําหน่ายเข้ าไว้ ใน
บัญ ชี เ งิ นลงทุนของบริ ษั ท ฯ อันอาจทํ าให้ บริ ษั ทฯ ต้ องรั บรู้ ผลขาดทุนหากราคาของหลัก ทรั พ ย์
ดัง กล่าวภายหลัง ที่ เ ข้ า ซื อ้ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ แล้ ว ราคาลดลงตํ่ากว่าราคาที่ รับประกันการ
จํ า หน่าย อย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการในการป้องกันความเสี่ ย งโดยมี การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของบริ ษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์และพิจารณาความสนใจของลูกค้ าหรื อนัก
ลงทุนก่อนมีการรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ พร้ อมทังมี
้ การจําลองการคํานวณ (NCR
simulation) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ จะอยู่ในเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
3.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระเงินค่ าซือ้ หลักทรัพย์ ของลูกค้ า หรือผิดนัดชาระ
การวางเงินประกันการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าของลู กค้ า และควบเสี่ยงอันเกิดจาก
หนีส้ ูญ
ในการสั่ง ซื อ้ หรื อ สั่ง ขายหลักทรั พ ย์ ข องลูกค้ า ในด้ า นธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์
โดยทัว่ ไปลูกค้ าจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อหลักทรัพย์หรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ ภายในวัน ที่
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด นับถัดจากวันที่ลูกค้ าซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของตน ดังนันบริ
้ ษัทฯ อาจมี
ความเสี่ ยงหากลูกค้ าผิดนัดชํ าระราคาค่าซื อ้ หลักทรัพ ย์ หรื อมิไ ด้ ส่งมอบหลักทรั พ ย์ที่ขายให้ แก่
บริ ษัทฯ ภายในวันที่กําหนด หรื อไม่สามารถชําระเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาวะที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ มี ค วามผัน ผวนสูง นอกจากนี ส้ ํ า หรั บ ธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า
บริ ษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการที่หลักประกันของลูกค้ าอาจไม่พอเพียงในการชําระหนี ้สินที่มีต่อ
สํ า นัก หัก บัญ ชี และหัก ชํ า ระผลขาดทุ น จากการลงทุ น ของลู ก ค้ า อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ให้
ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การเรี ยกหลักประกันของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื ้อ
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ขายล่วงหน้ า โดยมี การจัดอบรมเจ้ าหน้ าที่ ที่อยู่ในกระบวนการซื อ้ ขายและเรี ยกหลักประกันให้
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบสถานะของลูกค้ าและสภาวะ
ตลาด รวมทัง้ มีหลักเกณฑ์ การคัดกรองหลักทรั พ ย์ จ ากทัง้ ปั จ จัยพื น้ ฐานและสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ และติดตามผลหลักทรัพย์ท่ีอนุญาตให้ ซื ้อขายในบัญชี credit balance เป็ นประจํา เพื่อ
ควบคุมให้ การปล่อยกู้หลักทรัพย์เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.6 ความเสี่ยงจากการให้ ก้ ูยืมเงินเพื่อซือ้ หลักทรัพย์
การให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื อ้ หลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯได้ รั บ ผลตอบแทนจากการให้ กู้ ยื ม เงิ น
ขณะเดี ยวกันบริ ษั ทฯ มี ค วามเสี่ ยงจากการที่ ลูกค้ าอาจผิดนัดชํ าระหนี ไ้ ด้ โดยเฉพาะในกรณี ที่
หลักทรัพย์ที่ลกู ค้ านํามาเป็ นหลักประกันมีมลู ค่าตํ่ากว่ายอดหนี ้ที่มีอยู่ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีเหตุการณ์
นี ้เกิดขึ ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การดํารงหลักประกัน ทําให้ เมื่อมูลค่าหลักประกันของลูกค้ า
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ลูกค้ าจําเป็ นต้ องฝากหลักประกันเพิ่ม หรื อลดยอดหนี ้ และบริ ษัทฯ มีขนตอน
ั้
การ Call Margin / Force Sell และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ ซื ้อ หรื อนํามาเป็ นหลักประกันที่
ชัดเจน รอบคอบ รัดกุม ทําให้ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้ านนี ้ได้ อย่างดี
3.7 ความเสี่ยงทางด้ านพึ่งพิงบุคลากร
ในการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า บริ ษั ท ฯต้ อ งอาศัย
บุค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชํา นาญ และความเชี่ ย วชาญในการ
ดําเนินงาน บุคลากรจึงถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะบุคลากรหลักด้ านการ
ลงทุน ในบัญ ชี ล งทุ น ของบริ ษั ท ฯ ด้ า นการตลาด และวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ ในสภาวะที่ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า มีการแข่งขันสูง และบุคลากรที่มีประสบการณ์ และ
ความชํานาญในการประกอบธุรกิจ หลักทรัพ ย์มี อยู่อย่างจํากัด ทํ าให้ เ กิดการแย่ง ชิง บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ ซึง่ การโยกย้ ายบุคลากร อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดําเนินงาน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่ องดังกล่าว บริษัทฯ ได้ เข้ าร่วมสํารวจ
โครงสร้ างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆกับสมาชิกของชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริ ษัทหลักทรัพย์
ไทย และได้ นําผลสํารวจดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของบริ ษัทฯ ให้ มีความเหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ส่งเสริ มให้
พนักงานได้ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้ านต่างๆรวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ตอ่
สังคม และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่จดั โดยสมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย และกิจกรรมภายใน
ต่างๆของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างความสามัคคีและความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร
3.8 ความเสี่ยงจากการขัดข้ องของระบบคอมพิวเตอร์
การดําเนินธุรกิจการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าต้ องพึ่งพา
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนใหญ่ ดังนันระบบคอมพิ
้
วเตอร์ เป็ นปั จ จัยที่สําคัญอีกปั จจัยหนึ่งในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดข้ อง หรื อความผิดพลาดของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดําเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง
ดัง กล่า ว โดยมี ร ะบบ Backup ทัง้ ในส่ว นของเครื่ อ ง Server อุป กรณ์ Network และ
Communication Link ต่างๆ ซึง่ สามารถรองรับกรณีอปุ กรณ์ดงั กล่าวพบปั ญหาได้ ทนั ที รวมถึงมีการ

ติดตังระบบที
้
่ศนู ย์สํารองของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับกรณีที่ระบบในสํานักงานใหญ่ไม่สามารถใช้ งานได้
หรื อ เกิดหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถเข้ าสํานักงานใหญ่ได้ ระบบที่ ศนู ย์สํารองจะสามารถเปิ ดใช้ งาน
ได้ ภายในเวลาที่กําหนดในแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินของบริษัทฯ
3.9 ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจหลักทรั พย์ ซ่ ึงอยู่ภายใต้ กฎหมายและข้ อกาหนด
ที่เข้ มงวด
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นธุรกิจที่ถกู ควบคุมอย่างเข้ มงวด โดย
กฎหมายและข้ อกําหนดจากภาครัฐ และหน่วยงานที่กํากับดูแลซึ่งประกอบด้ วย สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังเป็ นบริ ษัทในเครื อของธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) จึงต้ องถูกควบคุมโดยข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยเรื่ อง
การกํ ากับแบบรวมกลุ่ม สถาบันการเงิ นอี กด้ วย ดัง นัน้ หากมี การกํ าหนดหรื อแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการกํากับดูแลของภาครัฐหรื อหน่วยงานที่กํากับดูแล บริ ษัทฯ จึงอาจจะมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน
ของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ อาจจะมีความรับผิดในการดําเนินธุรกิจใน
ด้ านต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน การ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และการไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนในการรั
้
บคําสั่งซื ้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า
เป็ นต้ น บริ ษัทฯ จึงกําหนดให้ สายงานกํากับดูแลธุรกิจ (Compliance Division) มีหน้ าที่ให้ คําปรึกษา
ให้ คําแนะนําและจัดการอบรม ให้ แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงสอบทาน
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในส่วนของ
สัญ ญาและปั ญหาเกี่ ยวกับข้ อกฎหมาย ซึ่ง บริ ษัทฯ กํ าหนดว่าจะต้ องได้ รับการสอบทานและให้
ความเห็นจากฝ่ ายกฎหมายก่อนการทํานิตกิ รรม
3.10 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่ างต่ อเนื่อง
เหตุการณ์ ช่วงภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การชุมนุม ทางการเมื อง
เหตุการณ์ จลาจล อาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญวิกฤตดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้
จัดทําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Contingency Plan) โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท พร้ อมทัง้ มี ก ารซักซ้ อ มทํ า ความเข้ า ใจ กับหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่า ง
สมํ่ า เสมอ และมี ก ารทดสอบระบบอย่า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ อ ให้ ปฏิ บัติต ามแผนได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิรวมทังสิ
้ ้น 23.96 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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เครื่ องตกแต่งสํานักงาน

เป็ นเจ้ าของ

4,274

-

เครื่ องใช้ สาํ นักงาน

เป็ นเจ้ าของ

1,336

-

คอมพิวเตอร์
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการ
รื อ้ ถอนทรัพย์สนิ

เป็ นเจ้ าของ

17,852

-

เป็ นเจ้ าของ

497

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามที่ปรากฎในงบการเงินได้ แก่
ค่าธรรมเนียม ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งมีราคาทุนหลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน
26.53 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง มี สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทใบอนุญ าตในการประกอบธุ รกิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
- การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
- การค้ าหลักทรัพย์
- การเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน
- การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว

ใบอนุญาตเลขที่ 002/2542
ออกให้ โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542

ใบอนุญาตเลขที่ 0016/2551
ออกให้ โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
(ทังนี
้ ้ การอนุญาตมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2551)
ใบอนุญาตเลขที่ 002/2543
ออกให้ โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543
ใบอนุญาตเลขที่ ด07-0051-18
ออกให้ โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
ออกใบอนุญาตเลขที่ 1755703253
ให้ โดยกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2557

บริ ษัทฯได้ ทําสัญญาเช่าพื ้นที่ชนั ้ 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เพื่อใช้ เป็ นที่ทําการสํานักงาน
ใหญ่ และทําสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานสาขาจํานวน 13 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี ้
สานักงานใหญ่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
สานักงานสาขาเอ็มโพเรียมทาวเวอร์
เลขที่ 622 ชัน้ 10 อาคารเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

คูส่ ญ
ั ญา: บริ ษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ จํากัด
พื ้นที่ : 2,324 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถนุ ายน 2563
คูส่ ญ
ั ญา: กองทุนรวมเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์ (จัดการ
โดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด)
พื ้นที่: 418.76 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563
(ให้ คาํ มัน่ ต่อสัญญาเช่าได้ อกี 3 ปี )

สานักงานสาขาสุพรรณบุรี
เลขที่ 249/171-2 หมู่ 5 ตําบลท่าระหัด
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

คูส่ ญ
ั ญา: นายกิตติศกั ดิ์ โภควรรณวิทย์
พื ้นที่: อาคารพาณิชย์ 2 คูหา
ระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562
(ให้ คาํ มัน่ ต่อสัญญาเช่าได้ อกี 3 ปี )

สานักงานสาขาชลบุรี
เลขที่ 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปลาสร้ อย
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สานักงานสาขานครปฐม
เลขที่ 67/1 ถนนราชดําเนิน ตําบลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สานักงานสาขาเซ็นทรัลบางนา
เลขที่ 589/151 อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ซิตี ้
ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 27 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สานักงานสาขา พระราม 2
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 111/917-919 ชัน้ 4
ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
สานักงานสาขานครราชสีมา
เลขที่ 168 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) (สาขานครราชสีมา)
ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

คูส่ ญ
ั ญา: นายภักดี กาลวันตวานิช
พื ้นที่: อาคารพาณิชย์ 1 คูหา
ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2562
คูส่ ญ
ั ญา: นางสาวปริ วศา ชโยณฐาพร
พื ้นที่: อาคารพาณิชย์ 1 คูหา
ระยะเวลา: 1 มิถนุ ายน 2561– 31 พฤษภาคม 2564
คูส่ ญ
ั ญา: บริ ษัท บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
พื ้นที่: 167.09 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถนุ ายน 2563
คูส่ ญ
ั ญา: นายสวัสดิ์ ณัฏฐาชัย
พื ้นที่: 216 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มกราคม 2563
คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 36.12 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
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สานักงานสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
ที่ทําการธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
สาขาถนน วิภาวดีรังสิต(ซันทาวเวอร์ ส) เลขที่
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
ชันใต้
้ ดิน 4 ตรม. เพื่อวางคอยล์ร้อนแอร์ ในห้ อง
เครื่ องคอม
สานักงานสาขาเชียงใหม่
เลขที่ 70 อาคารธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขา ประตูช้างเผือก ถนนช้ างเผือก
ตําบลศรี ภมู ิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50200
สานักงานสาขาเชียงราย
เลขที่ 231-232 อาคารธนาคารกรุงศรี อยุธยา
จํากัด(มหาชน)สาขาเชียงราย ถนนธนาลัย
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 00000
สานักงานสาขาหาดใหญ่
เลขที่ 90-92-94 อาคารธนาคารกรุงศรี อยุธยา
จํากัด(มหาชน)สาขาหาดใหญ่ ถนนนิพทั ธ์อทุ ิศ
1 ตําบลหาดใหญ่ อําเภอ หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 90110
สานักงานสาขาพิษณุโลก
เลขที่ 275/1 อาคารธนาคารกรุงศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ถนนพิชยั
สงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
สานักงานสาขาขอนแก่ น
เลขที่ 114 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาขอนแก่น ถนนศรีจนั ทร์ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40000

คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 39.60 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2564

คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 48 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถนุ ายน 2563
คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 28.96 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถนุ ายน 2563
คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 35 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560– 30 มิถนุ ายน 2563
คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 36.95 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถนุ ายน 2563
คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 35 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถนุ ายน 2563

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการสํ า รองค่า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ และการจัด ชัน้ สิ น ทรั พ ย์ ต าม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดทําบัญชีเกี่ ยวกับลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
ของบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯจัด ชัน้ ลูก หนี ธ้ ุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ แ ละสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า เป็ น 3
ประเภท ได้ แก่

1) มูล หนี จ้ ัด ชัน้ สูญ คื อ มูล หนี ข้ องลูก หนี ท้ ี่ ไ ด้ ติด ตามทวงถามจนถึ ง ที่ สุด แล้ ว แต่ไ ม่ไ ด้ รั บ
การชําระหนี ้ และบริษัทฯ ได้ ดําเนินการจําหน่ายหนี ้สูญจากบัญชีลกู หนี ้แล้ ว
2) มูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ คือ มูลหนี ้เฉพาะส่วนที่สงู เกินกว่าหลักประกันของลูกหนี ้ โดยบริ ษัทฯ
มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 100 ของมูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญทังจํ
้ านวน
3) มูลหนีจ้ ดั ชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน คือ มูลหนีท้ ี่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนีใ้ นการตัด
จํ า หน่า ยหนี ส้ ูญ ต้ อ งผ่า นการอนุมัติจ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ มี ก าร
พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสําหรับมูลหนี ้จัดชันปกติ
้
เป็ นการสํารองทัว่ ไปใน
อัต ราร้ อยละ 1 ของมูล หนี จ้ ัด ชัน้ ปกติ โดยเที ย บเคี ย งจากหลัก เกณฑ์ ข องธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่บงั คับใช้ กบั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มียอดลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าและ
ดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิเท่ากับ 1,137.61 ล้ านบาท และมียอดคงเหลือของมูลหนี ้จัดชันสงสั
้
ย
จะสูญเท่ากับ 1.20 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้ รายได้ ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับ
การรับรู้รายได้ สําหรับลูกหนี ้ที่ผิดนัดชําระหนี ้ที่ค้างชําระนานเกิน 3 เดือน
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บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลกู ค้ าผิดนัดชําระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. เมื่ อบริ ษัทฯ ทราบว่าลูกค้ าผิดนัดการชําระค่าซื อ้ หลักทรั พย์ และ/หรื อ ผิ ดนัดส่งมอบ
หลักทรัพย์ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ทางสายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์จะแจ้ งให้ ผ้ ูแนะนําการ
ลงทุนที่ดูแลลูกค้ ารายดังกล่าวทราบ เพื่ อทําการบอกกล่าวแก่ลูกค้ า เพื่อให้ ดําเนินการชําระเงิ น
ภายในหนึง่ วันหลังวันที่ผิดนัดชําระค่าซื ้อหลักทรัพย์
2. เมื่อสิ ้นวันที่ครบกําหนดการชําระเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ จะล็อคบัญชีโดยอัตโนมัติทนั ที
เพื่อพักการซื ้อหลักทรัพย์ของลูกค้ ารายดังกล่าว
3. เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยผิดนัดและค่าปรับในการชําระเงินล่าช้ าตามเกณฑ์ทางการ
4. ผู้แนะนําการลงทุนจะดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้ ารายดังกล่าวใน
วันที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด (ยกเว้ นได้ รับความเห็นชอบผ่อนผันระยะเวลาการบังคับขายจากผู้มี
อํานาจของบริ ษัท ฯ) เพื่อนําเงินค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวมาชําระหนี ้ค่าซือ้ หลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่
เพียงพอ และมีหนี ้สินคงเหลือให้ ดําเนินการเรี ยกชําระจากลูกค้ าตามขันตอนทางกฏหมายต่
้
อไปหาก
มีเงินเหลือให้ ชําระเงินคืนลูกค้ า
5. สายงานบริ หารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนลดวงเงินหรื อปิ ดบัญชี เมื่อลูกค้ ามีปัญหาใน
การชําระเงินล่าช้ าไม่ทนั ตามกําหนดเวลาที่บริษัทฯ เรี ยกเก็บ ผิดนัดซํ ้าเป็ นครัง้ ที่ 2 ในรอบระยะเวลา
3 เดือนใดๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและอาจพิจารณาให้ ปิดบัญชีหากผิดนัดชําระเงินเกินกว่า 5
ครัง้ ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่ได้ เป็ นคูค่ วาม หรื อคูก่ รณีในคดี ดังต่อไปนี ้
คดีที่จ ะมี ผ ลกระทบทางด้ านลบ (บริ ษัทฯ เป็ นจํ าเลยที่ ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย) ต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
-ไม่มีคดีที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผล
กระทบเป็ นตัวเลขได้
-ไม่มีคดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
-ไม่มี-
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ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริ ษัท
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
จํานวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้

บริ ษัทฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ บริ การทังด้
้ านนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
บริ การทางด้ านธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์เป็ นหลัก
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน3
้ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯมีสาํ นักงานสาขาจํานวน 13 แห่ง โดยเป็ นสาขาใน
กรุงเทพ 4 แห่ง ได้ แก่ สาขาเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาพระราม
2 และสาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ ส) และสาขาในต่างจังหวัด 9 แห่ง ได้ แก่
สาขาสุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขานครปฐม สาขานครราชสีมา สาขาเชียงใหม่ สาขา
หาดใหญ่ สาขาเชียงราย สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก
บมจ. 0107547000362
หุ้นสามัญ
135,000,000.00 หุ้น
หุ้นละ 10 บาท

Website

www.krungsrisecurities.com

โทรศัพท์

02-659-7000

โทรสาร

02-658-5699

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
สํานักงานสาขา

- ไม่มี –
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7. รางวัลแห่งความภาคภูมิ
บทพิสูจน์ความพยายามแห่งความมุ่งมั่นพัฒนา
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กว่ำ 43 ปีที่หลักทรัพย์ กรุงศรี ก้ำวสู่เส้นทำงธุรกิจหลักทรัพย์และด�ำรงอยู่คู่ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ก้ำวแรก หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นบริษัทสมำชิก หมำยเลข 29 และได้รับ
ควำมนิยมเป็นอย่ำงยิง่ ด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำผูม้ อี ปุ กำรคุณยำวนำนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
ผ่ำนเหตุกำรณ์ส�ำคัญอย่ำงมั่นคงด้วยควำมไว้วำงใจจำกรุ่น สู่รุ่น สืบทอดกันมำ
ย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2518 ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้เปิดท�ำกำรซื้อขำยเป็นวันแรก ด้วยวิธี
เคำะกระดำน ณ อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำม ขณะนั้นใช้ชื่อ
บริษัทว่ำ “บริษัท กรุงศรีอยุธยาการลงทุน จ�ากัด” ภำวะ
เศรษฐกิ จ ขณะนั้ น ตลำดหุ ้ น สำมำรถระดมทุ น เพื่ อ พั ฒ นำ
ธุรกิจให้ด�ำเนินรำบรื่นโดยกำร น�ำเงินไปขยำยกิจกำรได้แบบ
ก้ำวกระโดด รวมถึงสร้ำงกำรเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจได้มำก
ส่วนนักลงทุนที่เข้ำมำลงทุนก็สำมำรถท�ำก�ำไรได้ดี จึงได้รับ
ควำมสนใจจำกนั ก ลงทุ น ในสมั ย นั้ น เป็ น จ� ำ นวนมำก
ทัง้ นักลงทุนสถำบัน และนักลงทุนรำยบุคคล บริษทั จึงตัง้ มัน่ ที่
จะพัฒนำฐำนลูกค้ำทัง้ สองด้ำนให้เกิดควำมมัน่ คงเป็นปึกแผ่น
และเพิ่มควำมแข็งแกร่งด้วยควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ จนถึง
ปัจจุบันซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยรำงวัล SET Award 2018

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม
ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) – หลักทรัพย์ กรุงศรี ให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำเป็น
อันดับแรกเสมอ เน้นควำมพึงพอใจ และควำมสะดวกสบำยของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ บริษทั ฯ สร้ำงทีม
งำนที่มีคุณภำพ แม่นย�ำและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับกำรให้ค�ำแนะน�ำที่ดีเพื่อให้ลูกค้ำเชื่อมั่นในคุณภำพ
กำรให้บริกำรและไว้วำงใจในกำรใช้บริกำรของเรำ กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยเพือ่ ศักยภำพกำรเติบโต
ของธุรกิจในปัจจุบัน หลักทรัพย์ กรุงศรี มีลูกค้าสถาบันกว่า 40 ราย ประกอบด้วย บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทกลุ่มประกัน กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนประกันสังคม และบริษัทในต่างประเทศ โดยหลังจำกนี้ หลักทรัพย์ กรุงศรี มีแผนที่จะ
ขยำยธุรกิจไปทีล่ กู ค้ำสถำบันในต่ำงประเทศให้มำกขึน้ และเพิม่ บทวิเครำะห์ให้มคี วำมหลำกหลำยและ
ครอบคลุมสินทรัพย์ที่มีอยู่ในตลำดทุนให้มำกขึ้น โบรกเกอร์ที่ยืนหยัดอยู่ได้มำยำวนำนเช่นนี้จะต้อง
มีกำรพัฒนำกำรบริกำรให้สำมำรถตอบโจทย์ด้ำนกำรลงทุนของลูกค้ำมำได้อย่ำงต่อเนื่องในแต่ละ
ช่วงเวลำมีกำรบริหำรข้อมูล บทวิเครำะห์จำกทีมวิเครำะห์ที่มีควำมแม่นย�ำ และทันต่อสถำนกำรณ์
ทีมนักวิเครำะห์ที่มำกด้วยประสบกำรณ์ด้ำนหลักทรัพย์ สำมำรถน�ำเสนอบทวิครำะห์ที่มีคุณภำพ
ดีอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุน ซื้อ-ขำย ของนักลงทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561

หลักทรัพย์ กรุงศรี รับรำงวัล “นักวิเครำะห์ยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2561 “Best Analyst Awards
2018” จำกสมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุนจ�ำนวน 2 รำงวัล
1.
ประเภทกลุ่มอุตสำหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) (ประเภทนักลงทุนสถำบัน)
2.
ประเภทกลุ่มเกษตร และอุตสำหกรรมอำหำร (ประเภทนักลงทุนสถำบัน)

ผนวกกับควำมทุ่มเทพัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกรรมให้
รวดเร็วและเชือ่ ถือได้ทจี่ ะส่งผลต่อกำรลงทุนของนักลงทุนผูม้ อี ปุ กำระคุณของเรำ และอีกปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
คือ กำรพัฒนำบุคลำกรผู้ให้ค�ำแนะน�ำในกำรลงทุน จะต้องได้รบั กำรอบรม ฝึกฝนเรียนรู้ขั้นตอนและ
รูปแบบกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนสูงโดยมีกำรจัดอบรมและสอบภำยในเพิ่มเติมนอกเหนือจำก
กำรสอบตำมข้อก�ำหนดของทำงกำรเพื่อยกระดับกำรให้บริกำรเพื่อยกระดับกำรให้บริกำรที่สูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบกำรพัฒนำตลำดทุนเพื่อนักลงทุนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
International Finance Awards 2018 :
Most Innovative Mobile Trading Application Thailand
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เนื่องจำกตลำดทุนเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบองค์รวม ผ่ำนวิกฤต
เศรษฐกิจมำหลำยยุคสมัย รูปแบบและช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรส่งค�ำสั่งซื้อ-ขำยหลักทรัพย์
ล้วนมีพัฒนำกำรมำตำมล�ำดับ อำทิ จำกกำรส่งค�ำสั่งซื้อ-ขำย ผ่ำนระบบเคำะกระดำนเปลี่ยนเข้ำสู่
ยุคส่งค�ำสั่งซื้อ-ขำยเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มำถึงยุคดิจิทัลที่สำมำรถท�ำธุรกรรมผ่ำนโทรศัทพ์มือถือ
ได้อย่ำงสะดวกสบำย หลักทรัพย์ กรุงศรี จึงมีกำรพัฒนำกำรบริกำรมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์
รูปแบบกำรลงทุนที่เหมำะสมกับรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) ของนักลงทุนที่เน้นควำมรวดเร็ว
คล่องตัว และเชื่อถือได้ เรำมีกำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริกำรผ่ำนโทรศัพท์มือถือ โดยในปี พ.ศ. 2561
ที่ผ่ำนมำ หลักทรัพย์ กรุงศรี ได้รับรำงวัล International Finance Award 2018: Most Innovative Mobile
Trading Application Thailand จำกสื่อในระดับสำกล โดยกำรพัฒนำกำรบริกำรที่มีคุณภำพผ่ำนระบบ

โทรศัทพ์มอื ถือ ไม่ว่ำคุณจะอยู่ในช่วงกำรเรียนรู้พนื้ ฐำนเพือ่ เตรียมตัวเป็นนักลงทุน หรือลงทุนอยู่แล้ว
ก็ตำม ควรค�ำนึงถึงปัจจัยหลัก 4 ประกำร เพื่อตั้งเป้ำหมำยส�ำหรับก�ำหนดรูปแบบกำรลงทุน

• เงินทุน
• ระยะเวลำกำรลงทุนตำมเป้ำหมำย
• ผลตอบแทนที่คำดหวังจำกกำรลงทุน • ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
ด้วยตัวเลือกที่มำกมำยในตลำดทุน หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นอีกหนึ่งโบรก์เกอร์ที่ให้บริกำร
ทำงกำรเงิน และกำรลงทุนที่แตกต่ำงอย่ำงยั่งยืนมำกว่ำ 43 ปี เพรำะเรำสำมำรถตอบโจทย์ด้ำนกำร
ลงทุน คือ กำรบริหำรควำมมั่งคั่งด้วยกำรสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้เหมำะสมกับสไตล์ของ
ตนเองในรูปแบบกำรลงทุนส่วนบุคคล ตอบโจทย์กำรลงทุนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรลงทุน และ
หลักกำรกระจำยควำมเสี่ยง ท�ำให้กำรลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น), สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (อนุพันธ์),
กองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศตำมช่วงโอกำสเวลำกำรลงทุนที่เหมำะสมให้นัก
ลงทุนได้เลือกพิจำรณำ เป็นทีป่ รึกษำด้ำนกำรลงทุนทีเ่ ข้ำใจสภำวะตลำด ให้บริกำรทีห่ ลำกหลำยเพือ่
ตอบโจทย์ด้ำนกำรลงทุนของลูกค้ำแต่ละรำย โดยเรำมีบริกำร
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• ธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
• ธุรกิจตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
• ธุรกิจกำร
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1.

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน:1,350,000,000.00 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญจํานวน
135,000,000.00 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว: 1,350,000,000.00 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญจํานวน
135,000,000.00 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
(2) บริษัทฯ มีห้ นุ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี41

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นจํานวน 134,777,390 หุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 99.8

9. โครงสร้างองค์กร บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี
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*

*
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มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป

โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อ และ
คณะกรรมการบริหารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 8 คน ประกอบด้ วย

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

นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์
นายวิธพล เจาะจิตต์
นายสิทธิไชย มหาคุณ
นางวรนุช เดชะไกศยะ
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
นายวันชัย โตสมบุญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และที่ปรึ กษากรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้มี
อํานาจลงนามแทนบริ ษัท ประกอบด้ วย นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายวิธพล
เจาะจิตต์ และนายสิทธิ ไชย มหาคุณ กรรมการสองในสี่คนนีล้ งลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ
1. บริ หารจัดการบริ ษัทฯ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบัง คับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตมีจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ รวมทังจะต้
้ องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ถือ
หุ้นอย่างดีที่สุด โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อ
บุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างแทนกรรมการ โดยจะกําหนด
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้
2. กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริษัทฯ
3. กํากับดูแล และควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และแผนงานที่ได้ มอบหมาย อย่างสมํ่าเสมอ
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4. พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ และกํ า หนดอํ า นาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความ
จําเป็ นในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงพิจารณาแต่งตังและมอบหมายให้
้
บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง
ที่เห็นสมควรเป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ มีความถูกต้ องและแสดงถึงฐานะของบริ ษัทฯ ที่
เป็ นจริ ง และถูกต้ อง ซึ่งได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่งได้ มีการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอน
กิจการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อการซื ้อหรื อรับโอน
กิ จ การของบริ ษัทอื่ น มาเป็ นของบริ ษัทฯ การแก้ ไ ขหนัง สื อบริ คณห์ ส นธิ หรื อข้ อบัง คับ
รวมทัง้ การจ่า ยบําเหน็จหรื อค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็ นต้ น เพื่อนําเสนออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. ทบทวน และอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ อย่างน้ อยปี ละ
ครัง้ ได้ แก่ ด้ านเครดิต ด้ านตลาดและสภาพคล่อง รวมถึงด้ านปฏิบตั ิการ เพื่อให้ นโยบาย
ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยงในการกํ ากับแบบรวมกลุ่ม และ
สอดคล้ องตามเกณฑ์ประกาศของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
8. มอบหมายอํานาจ หน้ าที่ ต่อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ และให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดทํากล
ยุทธ์ ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยง สอดคล้ องตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิ รวมถึงต้ องมีการติดตามการปฏิบตั ิตามระเบียบ
ปฏิบตั ทิ ี่จดั ทําขึ ้น
9. มอบหมายให้ คณะผู้บริ หารจัดโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทฯที่มี ประสิทธิ ภ าพ เพื่ อให้
เหมาะสมต่อการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบตั ริ วมถึงการควบคุมภายในที่ดี
10. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร หรื อเมื่อสภาพการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
คณะกรรมการของบริ ษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ต้ องรายงานให้
คณะกรรมการของธนาคารรับทราบในทันที
11. กํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการจัดทํานโยบายและระเบียบหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบโดยร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่ อ สร้ างมาตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ใ ส
สะอาด ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และดําเนินธุรกิจด้ วยหลักการใน
การต่อต้ านการทุจริตทุกรูปแบบ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตัง้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริ ษัท ฯ โดยมอบหมายให้ ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยกําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้ รับจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และดําเนินการตามกลยุทธ์ และแผนทางธุรกิจดังกล่าวเมื่อได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการเพื่อให้ เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริษัทฯ
3. แสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ ทัง้ ด้ า นนายหน้ า ค้ า หลัก ทรั พ ย์ วาณิ ช ธนกิ จ และกิ จ การที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทังธุ
้ รกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริษัทฯและพนักงาน
4. ดูแลการทํางานของพนักงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการ
ปฏิบตั งิ านด้ วยหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
5. ส่งเสริ มพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บริษัทฯ
6. ประสานความรักความสามัคคีในบริ ษัทฯ เพื่อให้ การประสานงานภายในบริ ษัทฯเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดําเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่นนั ้ จะไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชดั เจน
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้ อยเดือนละครัง้ และอาจมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยในการประชุมแต่ละครัง้ จะปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดในส่วนการประชุมคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด มีวาระการ
ประชุมที่ชดั เจน และวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา อีกทังมี
้ รายงานการประชุม
ที่มีสาระครบถ้ วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดเก็บที่ดี
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯมีกรรมการจํานวน 8 ท่าน ได้ แก่ นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่
นายอุด มการ อุด มทรั พ ย์ นายวิ ธ พล เจาะจิ ต ต์ นายสิ ท ธิ ไ ชย มหาคุณ นางวรนุช เดชะไกศยะ
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ นางสาวพรรณพิมล บุนนาค และนายวันชัย โตสมบุญ โดยคณะกรรมการ
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มีการประชุมจํานวนรวม 12 ครัง้ ในปี 2561 และมีการประชุมจํานวนรวม 13 ครัง้ ในปี 2560 โดย
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี ้
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1. นายซูดาร์ โก
2. นายอุดมการ
3. นางวรรณา
4. น.ส.พรรณพิมล
5. นายวันชัย
6. นางวรนุช
7. นายคาซูฮิโระ
8. น.ส.กนกวรรณ
9. นายพงษ์ อนันต์
10. นายสุรธันว์
11. นายพรสนอง
12. นายวิธพล
13. นายสิทธิไชย
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7

ฮาร์ โซโน่
อุดมทรัพย์
ธรรมศิริทรัพย์
บุนนาค
โตสมบุญ
เดชะไกศยะ
ซูโดะ/1
ศุภนันตฤกษ์ /2
ธณัติไตร/3
คงทน/4
ตู้จินดา/5
เจาะจิตต์ /6
มหาคุณ/7

13/13
12/13
13/13
12/13
12/13
12/13
4/4
2/3
8/10
9/9
-

12/12
12/12
11/12
12/12
7/12
11/12
1/12
2/12
3/7
8/12
2/12

บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2560
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ จนถึงเดือนมีนาคม 2560
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ประกอบด้ วย

คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7 คน

1. นายอุดมการณ์
2. นางวราลักษณ์
3. นางรัตนา
4. นายสมชาย
5. นายอิสระ
6. น.ส.พรพรรณ
7. นายฐิ ติวชั ร

อุดมทรัพย์
พฤฒิวรมงคล
เอกพินิจ
ทรรศนียศิลป์
อรดีดลเชษฐ์
สกุลศรี วิชยั
กรวุฒิ

ประธานคณะกรรมการเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่าง
ชัดเจน เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกันและสามารถดึงดูด
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นด้ วย ทังนี
้ ้กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารจะ
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการ

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

นายซูดาร์ โก
นายอุดมการ
นางวรรณา
น.ส.พรรณพิมล
นายวันชัย
นางวรนุช
นายวิธพล
นายสิทธิไชย

ฮาร์ โซโน่
อุดมทรัพย์
ธรรมศิริทรัพย์
บุนนาค
โตสมบุญ
เดชะไกศยะ
เจาะจิตต์
มหาคุณ

500,000
500,000
500,000
-

520,000
520,000
500,000
-

หน่วย : บาท
เงินเดือนรวม
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพ
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการ

-ไม่มี48

6
6

20,755,140
6,491,390

6

1,705,586.60

6

1,952,303.88

8
8
8
8

22,676,860
6,719,539
1,446,188
2,121,436

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการตามที่
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยกํ าหนดในหลักการกํ ากับดูแลกิจ การที่ดี (Good Corporate
Governance) 15 ข้ อ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม และสามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจ ซึ่งมี
สาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
10.1.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
บริษัทฯ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังนี ้
(1) การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียให้ เท่าเทียมและยุตธิ รรม
(2) การบริ หารงาน และการจัดการ กําหนดให้ ดําเนินการด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยให้ คํานึงถึงผลประโยชน์ต่อลูกค้ าและผู้ถือหุ้นสูงสุด รวมทัง้
ดําเนินการมิ ให้ เ กิ ดปั ญ หาความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)
(3) การปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน กํ าหนดให้ ดําเนินการด้ วยความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง และ
ทันต่อเหตุการณ์
(4) การทําธุรกรรมของบริ ษัทฯ กําหนดให้ พิจารณาถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้ เหมาะสม
(5) บริ ษัทฯ ได้ กํา หนดจริ ยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จ เพื่ อให้
พนักงานถือปฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual) เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
10.1.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่ าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเสมอมาและปฏิบตั ิตามกฎ
ข้ อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการนัดและส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาล่วงหน้ า
มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการลงคะแนนเสียงตามลําดับวาระที่
กําหนด โดยในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อีกทังยั
้ งมีการจัดทํารายงาน
การประชุมที่มีสาระสมบูรณ์และเสร็ จในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีระบบรายงานการประชุมที่
ดีโดยสามารถใช้ อ้างอิงและตรวจสอบได้
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10.1.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
(1) พนักงาน: บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาค และ
เป็ นธรรม รวมไปถึงการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
(2) ลูกค้ า: บริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การลูกค้ าอย่างมี คุณ ภาพ มี นโยบายที่ จ ะ
ปฏิ บัติ ต่อ ลูก ค้ า ทุก รายด้ ว ยความเท่ า เที ย มกัน โดยมี ก ารเอาใจใส่แ ละ
รับผิดชอบต่อลูกค้ า คํานึงถึงความสมบูรณ์และความถูกต้ องของข้ อมูล โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ลู ก ค้ าจะได้ รั บ เป็ นปั จจั ย สํ า คั ญ ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ
ไม่มีนโยบายที่จะนําความลับของลูกค้ าไปเปิ ดเผย
(3) คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้: บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้อย่างเป็ น
ธรรม ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า และ/หรื อสัญญาที่ทําร่วมกัน
(4) คูแ่ ข่ง: บริษัทฯแข่งขันกับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่นภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี โดยไม่มีนโยบายที่จะทําการอันใดที่ไม่สจุ ริตเพื่อทําลายคูแ่ ข่ง
โดยบริษัทฯ มีการกํากับและดูแลให้ มีระบบการบริ หารจัดการเพื่อปฏิบตั ิตอ่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกกลุ่มด้ วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ ต้ องไม่
ทําผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กํากับดูแล
10.1.4 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ และการรวมหรือแยกตาแหน่ ง
บริ ษัทฯมีคณะกรรมการรวม 5 คณะ แบ่งเป็ น คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อ และคณะกรรมการบริ หาร
จัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้พิจารณากําหนดเป้าหมายโดยรวมของ
บริ ษัทฯ กําหนดบทบาท และมอบหมายอํานาจหน้ าที่ให้ แก่กรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมีส่วนในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ ว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทดังนี ้
(1) กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบาย กลยุ ท ธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ
(2) กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย และแผนงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างสมํ่าเสมอ
(3) กํ า หนดและดูแ ลนโยบายในการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า ง
สมํ่าเสมอ
(4) ดูแลให้ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นผู้กําหนดนโยบายแนวทาง และกลยุทธ์ใน
การดําเนินธุรกิจ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท
โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ส อบทานการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทยัง ได้ จัดให้ บริ ษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

และ มาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่มี ประสิทธิ ภ าพ รวมทัง้ มี การติดตามการ
ดํ า เนิ น การในเรื่ องดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและใกล้ ชิ ด ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยัง ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารแบ่ง แยกบุค คลผู้ดํ า รง
ตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ให้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีการคาน
อํานาจซึ่งกันและกันและเป็ นการแบ่ง แยกหน้ าที่ในการกํ าหนดนโยบาย การกํ ากับดูแล และการ
บริ หารงานประจําที่ชัดเจน โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้นําฝ่ ายนโยบาย และกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่เป็ นผู้นําฝ่ ายบริหาร
10.1.5 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สําหรับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นัน้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้
ความสําคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้ งในด้ านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่าง
เป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยถื อเสมือนว่าเป็ นการทํารายการกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ บริ ษัทฯได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด รวมทังมี
้ การติดตามและตรวจสอบว่ารายการที่เกิดขึ ้นจริ งมีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้ วน และทันต่อเหตุการณ์
10.1.6 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ ออกแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และ
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุ่งเน้ นถึงจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตามหน้ าที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับได้ รับมอบหมาย
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ติ อ่ บริษัทฯและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
10.1.7 การถ่ วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริ ษัท โดยประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท ที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 คน เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ
8 คน โดยในจํานวนนี ้ มีกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 คน
10.1.8 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตหน้ าที่และอํานาจในการดําเนินการของผู้บริ หารและ
พนัก งานไว้ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อักษรอย่างชัดเจน โดยบริ ษั ทฯ มี ส ายงานกํ ากับดูแ ลธุ รกิ จ และฝ่ าย
ตรวจสอบที่ขึ ้นตรงและดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นผู้ที่ทํา
หน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายแผนงานอํานาจดําเนินการและ
กฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทังทํ
้ าหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ อํานาจในทางที่ผิดกฎหมายและการ
ทุจริตต่อบริษัท
ในส่วนของการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงทังใน
้
ด้ านธุรกิจและการเงินอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยจัดให้ มีสายงานบริ หารความเสี่ยงที่ทําหน้ าที่
วิเคราะห์และควบคุมเครดิตลูกค้ าเพื่อกําหนดวงเงินสูงสุดที่เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละ
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ราย รวมถึงควบคุมเครดิตรวมของลูกค้ าทังบริ
้ ษัทฯ ให้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด กํากับและควบคุมความ
เสี่ยงในการเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติมจากลูกค้ า ควบคุมดูแลและอนุมตั ิการถอนหลักประกันออกจาก
บัญ ชี ลูก ค้ าให้ เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขที่ กํ าหนด ควบคุม ดูแ ลและพิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบในการแก้ ไ ขรายการผิดพลาดระหว่างบัญ ชี ลูกค้ า และแก้ ไ ขรายการผิดพลาดเข้ าบัญ ชี
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามเกณฑ์ ในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จาก
ลูกค้ า บริ ษัทฯจะพิจารณาถึงฐานะการเงิน ความมีตวั ตนของลูกค้ า รวมถึงการตรวจสอบประวัติ
ลูกค้ าที่อาจมีประวัติในการชําระหนี ้ไม่ดีพอในระบบ Black List เพื่อใช้ ในการประกอบการพิจารณา
กําหนดวงเงินที่เหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า อีกทังบริ
้ ษั ทฯยังจัดให้ มีระบบ Early Warning เป็ นระบบเตือน
ภัย ที่ บ ริ ษั ทฯ ใช้ ใ นการกํ ากับดูแลเกี่ ย วกับฐานะการเงิ น และสภาพคล่อ งของบริ ษั ท ฯ โดยให้ ส่ง
สัญญาณเตือนเมื่อการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริ ษัทฯ เริ่ มอยู่ในระดับตํ่าใกล้ กบั เกณฑ์
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของสายงานกํากับดูแลธุรกิจของบริ ษัทฯ
(Compliance Division) ได้ แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 2
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10.1.9 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ โดยงบการเงิน
ดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสม
และถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ รวมทังได้
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
10.1.10 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนทัว่ ไปและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ น
เสียของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. นักลงทุนสามารถ
ติดต่อสอบถามข้ อมูลบริษัทฯ โดยตรงได้ ที่เลขานุการบริษัทฯหมายเลข 02-659-7000 ต่อ 5700

นอกจากคณะกรรมการบริ ษัท แล้ วบริ ษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อและ
คณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมีการกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยที่กล่าวมาข้ างต้ น ไว้ อย่างชัดเจน
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10.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน
3 คน ประกอบด้ วย
1. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
2. นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
3. นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นเลขานุการ

1. ประสานความเข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ฝ่ ายบริหารจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
2. สอบทานและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ทนั สมัย และเหมาะสม
กับสภาพของบริษัทฯ
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3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผู้สอบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้
4. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มี ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจ ารณาความเป็ นอิส ระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ง ตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
5. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ ตลอดจนมาตรการในการควบคุมและ
บรรเทาความเสี่ยงจากฝ่ ายบริหารจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และเสนอแนะและให้ คําแนะนําแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีให้ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
7. สอบทานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ ที่จะตรวจสอบ
เพื่อลดความซํ ้าซ้ อนของงานตรวจสอบและภาระค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทฯ
8. สอบทานการปฏิ บัติง านของบริ ษัทฯ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จ
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงนโยบายที่ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเป็ นบริษัทในกลุม่ สถาบันการเงินตามเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision)
9. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคํานึงถึงความ
น่า เชื่ อถื อ ความเพี ยงพอของทรั พ ยากร และปริ ม าณงานตรวจสอบของสํ า นัก งาน
ตรวจสอบบัญ ชี นัน้ รวมถึ ง ประสบการณ์ ของบุค ลากรที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ทํ าการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยได้ รับคําเสนอแนะจากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) ในฐานะบริ ษัทแม่รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
11. สอบทานความร่ วมมือหรื อข้ อขัดแย้ งที่มีนัยสําคัญกับฝ่ ายบริ หารจัดการ ในระหว่าง
ปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

12. สอบทานและพิ จ ารณาร่ ว มกับฝ่ ายบริ ห ารจัด การและผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ ย วกับ
ข้ อบกพร่ องสําคัญ ที่ตรวจสอบพบและติดตามการตอบสนองเพื่ อแก้ ปัญหาจากฝ่ าย
บริหารจัดการ
13. มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนพนักงานหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ภายในขอบเขตของ
อํานาจที่ได้ รับมอบหมาย
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร เป็ นต้ น
15. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานและ/หรื อรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
16. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
ของบริ ษัทซึ่งรายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ
ดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯถึงความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทันทีเพื่อให้ ดําเนินการแก้ ไข หากตรวจสอบพบหรื อมี
ข้ อสงสัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯดังนี ้
- รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื น ระเบียบ ข้ อบังคับและนโยบายของบริ ษัทฯ หรื อกฎระเบียบราชการ
1. ให้ คําแนะนําในหลักการและข้ อพึงปฏิบตั ิที่สําคัญของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่
มีประสิทธิผลที่เหมาะสมแก่บริษัทฯ
2. ให้ คําแนะนําในการพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
3. ให้ คําแนะนําในการจัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิ จ ( Code of Business
Conduct) และ จรรยาบรรณของพนักงานบริ ษัทฯ (Code of Conduct) และจัดพิมพ์
เผยแพร่ หรื อสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และเพื่อให้ เป็ นที่ทราบโดย
ทัว่ กัน
4. ให้ คําแนะนําในการพัฒนาและจัดทําแผนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ประกาศกําหนด
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5. เสนอแนะข้ อกํ าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และข้ อพึง
ปฏิบตั ขิ องผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
6. ให้ คําแนะนําในการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทโดยมีข้อมูลตาม
แบบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
7. ให้ คําแนะนําในการติดตามผลการบังคับใช้ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท ธนาคารและกฎหมายที่ใช้ กบั บริษัทฯ
8. ติดตามการพัฒนาระบบพื ้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในส่วนการกํากับดูแล การ
ป้องกัน การตรวจสอบและการแก้ ไข
9. จัดให้ มีการดําเนินตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของ
การปฏิบตั ิตามแบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รั ปชั่น รวมถึงการ
รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริ ษัท และให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
บริ ษัทและฝ่ ายจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ คณะกรรมการมี
อํานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการและคณะทํางานตามความจําเป็ น
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10.2.2 คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจํานวน 7 คน ประกอบด้ วย

1. กรรมการผู้จดั การใหญ่ (นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

ประธานกรรมการ

2. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานการขายและลูกค้ า (นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล)

กรรมการ

3. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ (นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์ )

กรรมการ

4. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานสนับสนุนองค์กร (นางรัตนา เอกพินจิ )

กรรมการ

5. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล (นายสมชาย ทรรศนียศิลป์)

กรรมการ

6. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบริ หารความเสีย่ ง (นางสาวพรพรรณ สกุลศรี วิชยั )

กรรมการ

7. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานวาณิชธนกิจ (นายฐิ ติวชั ร กรวุฒ)ิ

กรรมการ

8. พนักงานที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯ (นางสาวดวงทิพย์ สอนธรรม)

เลขานุการ
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1. ควบคุมการดําเนินงานต่างๆให้ เป็ นไปตามนโยบายบริ ษัทฯ และธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ โดยถูกต้ องตามข้ อกําหนดกฎหมาย และกฎระเบียบที่
บริษัทและธนาคารกําหนด
2. ควบคุมดูแลการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้ บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนธุรกิจที่กําหนดไว้
3. นําเสนอข้ อมูลที่ครบถ้ วนต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกําหนด
นโยบายและแผนงาน
4. กลัน่ กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้ จ่ายประเภททุน เป้าหมาย
การปฎิบตั ิงานแผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงการควบคุมรายได้ /รายจ่าย และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและธนาคาร
5. เสนอเรื่ อ งต่างๆที่ เ กิ ด ขึน้ จากการดํ า เนิ นการตามปกติของบริ ษั ท ฯให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
6. จัดทํารายงานต่างๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซึ่งกรรมการผู้จดั การใหญ่จดั ทําขึน้ และนําเสนอแผน
ธุรกิจที่ได้ ทบทวนแล้ วดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและธนาคารเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อไป
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8. พิจารณา อนุมตั ิ และติดตามการดําเนินการในเรื่ องต่อไปนี ้
8.1 การลงทุนของบริษัทฯ
8.2 การรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
8.3 การกู้ยืมเงิน หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ (Credit Facilities) ประเภทต่างๆจากสถาบัน
การเงินอื่น เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่
บริ หารมีอํานาจในการพิจารณาวงเงินเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
อนุมตั ิ
8.4 การขาย/ตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
8.5 ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
8.6 การออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ หรื อการหยุดให้ บริ การผลิตภัณ ฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรื อ
การเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
8.7 นโยบายบริ หารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงในด้ านต่างๆเมื่อคณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณานโยบายแล้ วให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป ยกเว้ นนโยบายและรายงานการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึ่งเป็ น
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ
8.8 เรื่ องอื่นๆ
9. ติดตามเร่ งรัดการปฎิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆให้ เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. ทบทวน ตรวจสอบ ให้ ข้ อ เสนอแนะและสั่ง การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขระบบการ
บริ หารงาน กระบวนการทํางานของฝ่ ายงานต่างๆให้ มี ความเหมาะสม ทันสมัยและ
สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ
11. มีอํานาจเรี ยกเอกสารเรื่ องต่างๆและบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง ประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารบรรลุวตั ถุประสงค์
12. พิจารณาดําเนินการเรื่ องต่างๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
13. รายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงกิจการต่างๆที่มีนยั สําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท
14. ดําเนินการในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื อกิจการโดยทัว่ ไปของบริ ษัทฯ
15. ดําเนินการจัดให้ มีนโยบายและระเบียบหรื อแนวทางการปฎิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการต่อต้ าน
การทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้ รับ มอบหมายจากธนาคารหรื อคณะกรรมการบริ ษัท
ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจดัง กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่ บริ หารจะต้ องปฎิบัติตาม
ข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และต้ องไม่อนุมตั ิรายการ
ใดๆที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใดกับ บริ ษั ท ฯ และจะต้ อ งเปิ ดเผยรายการดัง กล่ า วต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

10.2.3 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ (Credit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2061 มี
จํานวน 6 คน ประกอบด้ วย

1. นายอุดมการ

อุดมทรัพย์

ประธานกรรมการบริ หารสินเชื่อ

2. นางสาวพรพรรณ

สกุลศรี วิชยั

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

3. นางสาวมุกมณี

ศอสุวรรณ

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

4. นางสาวเกศสิริ

วรรณสถิตย์

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

5. นายเกียรติศกั ดิ์

ลิมปเจริ ญกุล

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

6. นางวราลักษณ์

พฤฒิวรมงคล

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

1. พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ด้านเครดิตต่างๆ รวมถึง
การตังสํ
้ ารองและนโยบายการตัดหนี ้สูญ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจาณา
อนุมตั ิ
2. พิจารณาบริ หารวงเงินที่เกี่ ยวข้ องกับการเป็ นนายหน้ า/ตัวแทนซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า เพื่อบริ หารความเสี่ยงของธุรกิจให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระเบียบ
ราชการ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้ องได้ กําหนดไว้ ในปั จจุบนั และ/หรื อที่จะกําหนด
ขึ ้นใหม่ในอนาคต
3. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินซือ้ ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าทุกประเภทบัญชี
ให้ แก่ลูกค้ า และอนุมตั ิการขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ ายังไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้ กับบริ ษัทฯ
(Short Sell)
4. กํ าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และรายชื่อหลักทรั พย์ ที่ให้ ลูกค้ าสามารถใช้ วงเงิ น
สินเชื่อเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมทังอั
้ ตรามาร์ จิ ้นเริ่ มต้ น (Initial Margin) อัตรามาร์ จิ ้นที่
ต้ องดํารงไว้ (Maintenance Margin) และอัตรามาร์ จิน้ ขัน้ ตํ่าเพื่ อการบัง คับขาย
หลักทรัพย์ (Minimum Margin)
5. กําหนดอัตรามาร์ จิ ้นเริ่ มต้ น (Initial Margin) อัตรามาร์ จิ ้นที่ต้องดํารงไว้ (Maintenance
Margin) และอัตรามาร์ จิน้ ขันตํ
้ ่าเพื่อการบังคับปิ ดสถานะ (Force Close Margin)
สําหรับบัญชีซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
6. กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี ้ยสําหรับลูกค้ าเพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์และบัญชี
ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
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10.2.4 คณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริต (Fraud Management Committee)
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7 คน ประกอบด้ วย

1. นายอุดมการ
2. นางรัตนา
3. นางเบญจวรรณ
4. นายสมชาย
5. นางสาวพัชราภรณ์
6. นางสาวพรพรรณ
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อุดมทรัพย์
เอกพินิจ
ทรัพย์กลิ่น
ทรรศนียศิลป์
ประดับศรี เพชร
สกุลศรี วิชยั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารและทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบาย หลักเกณฑ์ ระบบการบริ หารจัดการปั ญหาทุจริ ต ความมีประสิทธิภาพของ
ระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริ หารจัดการ
ปั ญหาทุจริตโดยรวมของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปด้ วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทมีมาตรการป้องกันการทุจริ ตตาม
แนวทางการบริ ห ารจัด การปั ญ หาการทุ จ ริ ต โดยมี ก ารควบคุม และแสดงผลการ
ปฏิบตั งิ าน
3. ทบทวนกลยุทธ์และมาตรการป้องกันการทุจริ ต เทคโนโลยีที่ใช้ สําหรับการตรวจสอบและ
ป้องกันการทุจริ ต และแนวปฏิบตั ิท่ีเป็ นเลิศ รวมทังการประเมิ
้
นผลวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ ใน
การป้องกันการทุจริ ต เพื่อดําเนินมาตรการในเชิงรุ กเพื่อพิสูจน์ทราบและป้องกันความ
เสียหายจากการทุจริต
4. บริ หารและควบคุมติดตามการปรับปรุงแก้ ไขมาตรการป้องกันความเสียหายจากปั ญหา
การทุจริ ต การติดตามทรัพ ย์ สินที่ถูกทุจ ริ ต และการพิสูจ น์ทราบข้ อบกพร่ องในการ
ดําเนินการให้ ทนั สถานการณ์และสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น
5. บริ หารและควบคุมดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ มีความเหมาะสม
และมีแผนการดําเนินการที่ครอบคลุมปั ญหาการทุจริ ตทุกประเภทของบริษัทฯ
6. จัด ทํ า ข้ อ แนะนํ า ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กั บ สายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่บริหาร เพื่อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และหลักการบริหารจัดการปั ญหาทุจริ ต

7. มีอํานาจเรี ยกเอกสารต่างๆ และบุคคลที่เ กี่ ยวข้ องมาชี แ้ จงข้ อเท็จ จริ งประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ บรรลุวตั ถุประสงค์
8. รายงานต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหารอย่างสมํ่าเสมอในสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุง
แก้ ไข เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด
1

แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการ แต่
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
ทัง้ นี ้ จะต้ องพิ จ ารณาจากปั จจัย หลายประการประกอบ เช่ น ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บธุรกิ จ เป็ นต้ น โดยได้ กําหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่ง ตัง้ และถอดถอน
กรรมการดังนี ้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
และกรรมการของบริ ษัท ต้ องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้น ต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคล
เดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลื อกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคล
ซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่พึง
จะมีให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท ฯนัน้ ให้ ใ ช้ วิ ธี จับ สลากกัน ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่อ ไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ง นานที่ สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่
ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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5. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน อนึ่งมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
ในกรณีการสรรหาและว่าจ้ างผู้บริหารระดับสูงในลําดับที่ถดั จากกรรมการผู้จดั การใหญ่
ลงมา 2 ลําดับ จะต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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บริษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีระเบียบและวิธีปฏิบตั งิ านในเรื่ องที่เกี่ยวกับการป้องกันการใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการมีส่วนได้ เสียในลักษณะที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทังที
้ ่บริ ษัทฯ/หน่วยงาน หรื อ
บุคลากรของบริ ษัทฯที่ ได้ ล่วงรู้ มาจากการประกอบธุรกิจ หรื อการดําเนินงาน เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯเป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ดีในการป้องกันการใช้ ข้อมูล
ภายในที่เกี่ยวกับข้ อมูลของบริ ษัทฯและกลุ่มธุรกิจในเครื อที่ยงั มิได้ เป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ชน รวมทังข้
้ อมูลของลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของบริ ษัทฯที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
โดยระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ ป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯมีดงั ต่อไปนี ้
1. กํ าหนดให้ มี การแบ่ง แยกหน่วยงานที่ มีโอกาสได้ รับข้ อมูลภายในออกจากกัน
อย่างชัดเจน เช่น สายงานลูกค้ าบุคคล และสายงานลูกค้ าสถาบัน กลุ่มงาน
วิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ ายค้ าหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารกองทุน
ส่วนบุคคล เป็ นต้ น
2. กําหนดโครงสร้ างสายงานการบังคับบัญชา การบริ หารจัดการ และการรายงาน
การดําเนินงานของหน่วยงานตามข้ อ 1 ให้ รายงานโดยตรงผ่านผู้บริ หารที่
รับผิดชอบเท่านัน้
3. ควบคุม การจัด เก็ บ ข้ อ มูล ที่ เ ป็ นความลับ และจะต้ องใช้ ข้ อมูล นัน้ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ไม่ว่าข้ อมูลนันจะมี
้
ลกั ษณะหรื อที่มาอย่างไร โดยห้ ามมิให้ พนักงาน
ใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบหรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า
รายใดรายหนึง่ ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ พนักงานจะต้ องรับผิดชอบในการรักษา

4.

5.

6.

7.

ข้ อมูลที่เป็ นความลับแม้ ว่าพนักงานรายดังกล่าวจะพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน
บริษัทฯแล้ วก็ตาม
กําหนดให้ มีการจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลให้ ผ้ มู ีสิทธิทราบหรื อเข้ าถึงข้ อมูลมีจํานวน
น้ อยที่สดุ (Need to know basis) โดยไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลลักษณะดังกล่าวให้
บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทราบ
กําหนดให้ การยืมบุคลากรระหว่างหน่วยงาน (Over the wall) ตามข้ อ 1 จะทําได้
ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์เท่านัน้ โดยกําหนดให้ มีการแจ้ งให้
สายงานกํากับดูแลธุรกิจทราบ โดยระบุชื่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะธุรกรรม
ชื่อบุคลากรที่เกี่ ยวข้ อง และระยะเวลาที่ต้องมีส่วนร่ วมในธุรกรรมนัน้ โดย
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่นําข้ อมูลไปเปิ ดเผย และ
ต้ องไม่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลูกค้ าที่ตนได้ มีโอกาสมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กําหนดให้ มีการกํ ากับดูแลและดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกําหนดรายชื่อ
หลักทรัพย์ในบัญชี Watch List/Restricted List เป็ นต้ น โดยให้ กํากับดูแล
กระบวนการจัด ทํ ารายชื่ อหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่าวและการกํ ากับ ดูแลการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กําหนดให้ มีระบบควบคุมข้ อมูลที่มีลกั ษณะอ่อนไหวหรื อลับเฉพาะ (Sensitive
Information) อย่างเข้ มงวดเป็ นพิเศษ โดยพนักงานจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มี
ลักษณะดังกล่าวและข้ อมูลที่ได้ มาต้ องใช้ เพื่อการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของธุรกรรมตามที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้
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10.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด(มหำชน) ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยำยน พ.ศ.2555 โดยบริษัทฯ มีแนวทำงกำร
ก�ำหนดหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมกำรบริษทั ไปจนถึง
ระดับพนักงำนทุกคนในองค์กร
บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำและทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทำง
ปฏิบัติส�ำหรับมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ
ตลอดจนมีกำรควบคุมและก�ำกับให้มีกำรน�ำมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไป
ปฏิบตั ิ มีกำรประเมินควำมเสีย่ ง กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรจัดกำร
มีมำตรกำรที่เพียงพอในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม รวดเร็วและทันเวลำ
มีกำรจัดอบรมเผยแพร่ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงำน
ทุกระดับเป็นประจ�ำ โดยบริษัทฯ มีกำรสื่อสำรไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์ที่อำจ
เกิดขึ้นภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจจำกผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรด�ำเนินงำนที่โปร่งใสของบริษัทฯ
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13 ปี แห่งการแบ่งปันประสบการณ์ ทีย
่ ง
ั่ ยืนคืนสูส
่ ง
ั คม
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมของ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) ใช้ หลักการ
Krungsri
Securities
Student
Internship
Program
เดี
ยวกันกับธนาคารกรุ
งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่ม่งุ เน้ นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของพนั
กงานและ

ครอบครัวเพื่อร่ วมสร้ างสังคมจิตอาสาพัฒนาประเทศ ผ่านรู ปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ร่วมปลูกฝั ง
จิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ด้ วยการส่งเสริ มและให้ คําแนะนําในการพิจารณารู ปแบบการดําเนินกิจกรรมจากธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่มีเป้าหมายในการดําเนินงาน ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
การเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น บรรลุ พั น ธกิ จ ในการเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางการเงิ น และการลงทุ น อย่ า งมี
ความรั บผิดชอบ ส่งเสริ มสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ละเลยการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ ความมุ่งมัน่ นี ้จะสามารถพัฒนาธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยัง่ ยืน
ได้ เป็ นการเตรี ยมพร้ อมที่ดี ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้ วยแนวคิด ประเทศไทย
อย่าง
กว่ำหนึง่ ทศวรรษที่ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี รุ่นที่ 11 นักศึกษำในหลำยคณะวิชำไม่ว่ำจะเป็น
เต็มตัว ตลอดปี พ.ศ.
ที่ผ่านมา หลักทรัพย์ กรุ งศรี คํานึงถึงการพัฒนาธุรกิจ ด้ วยแนวคิดการ
บริ
ษ
ั
ท
ในเครื
อ
ธนำคำรกรุ
ง
ศรี
อยุธยำและเครือ คณะกำรเรียนด้ำนกำรเงิน บัญชี เศรษฐศำสตร์
พัฒนาที่ยงั่ ยืนใน มิติ ได้ แก่
MUFG หนึ่งในสถำบันกำรเงินที่ใหญ่ที่สุดของ วิศวกรรมศำสตร์ แพทย์ศำสตร์ ศิลปศำสตร์
โลก มุง่ หวังในกำรสร้ำงสรรค์อนำคตเลือดใหม่ใน เป็นต้น ทั้งมหำวิทยำลัยชั้นน�ำในประเทศไทย
วงกำรตลำดทุน คนรุ่นใหม่จ�ำนวนกว่ำ 300 คน และนักศึกษำทีไ่ ปศึกษำในต่ำงประเทศ ได้มำเข้ำ
ได้มีโอกำสแบ่งปันประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมอบรมในช่วงปิดภำคเรียน พวกเขำ
ร่วมกันในโครงกำร Krungsri Securities Student ได้ร่วมสร้ำงเครือข่ำยสังคมแห่งกำรเรียนรู้ภำย
Internship Program โครงกำรดีๆ ที่เปิดโอกำส ใต้แนวคิด 3 C’s (Content /Contest/Community)
องค์ประกอบแรก Content ซึ่งเป็นเนื้อหำ
ให้นักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ
โดยไม่จ�ำกัดเฉพำะคณะที่มีกำรเรียนกำรสอน หลัก ของหลักสูตรภำคทฤษฎีทเี่ ปรียบเสมือนแกน
ด้ำนกำรเงินแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ทกุ ๆ คนทีผ่ ำ่ น หลักส�ำคัญของโครงกำรฯ โครงสร้ำงควำมรู้ใน
กำรคัดเลือกตำมระบบ โดยมีเป้ำหมำยเดียวกัน กำรลงทุนในตลำดทุนอย่ำงเป็นระบบ โดยมุง่ เน้น
คือควำมสนใจในกำรเรียนรู้ ”กำรลงทุนในตลำด ภำพหลั ก ใหญ่ ใ นตลำดเงิ น และตลำดทุ น ไม่
ทุน” จวบจนกระทั่งปัจจุบันก้ำวเข้ำสู่ปี 2561 กับ ว่ ำ จะเป็ น เรื่ อ งกำรลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
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ตรำสรำอนุพันธ์ จำกผู้เชี่ยวชำญผู้ทรงควำมรู้ใน
วงกำรทั้งภำยในบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ และ
วิทยำกรผูท้ รงคุณวุฒภิ ำยนอกทีเ่ ชิญมำทีร่ ว่ มแรง
ร่วมใจกันถ่ำยทอดควำมรู้ ทัง้ ใน & นอกต�ำรำและ
จำกประสบกำรณ์ตรง กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
และมีทศั นคติทดี่ แี ละถูกต้องส�ำหรับอุตสำหกรรม
กำรลงทุน
องค์ ป ระกอบที่ 2 Contest กำรแข่ ง ขั น
เทรดออนไลน์ในระบบจ�ำลองของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย Simulation (Click 2 Win) ใน
กลุ่มนักศึกษำที่เข้ำอบรมในโครงกำรฯ เพื่อเพิ่ม
ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรตัดสินใจลงทุน
โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พันธมิตร
ทีด่ ขี องโครงกำรฯ ผูซ้ งึ่ ให้กำรสนับสนุนในโครงกำรฯ
ตั้งแต่เริ่มต้นกำรจัดท�ำโครงกำร ตั้งแต่ปี 2548
ทั้ ง ด้ ำ นกำรสนั บ สนุ น กำรเรี ย นออนไลน์ และ
กำรแข่งขันเทรดออนไลน์ผ่ำนระบบ Click 2 Win

ทัง้ กำรลงทุนในตลำดหุน้ และตลำดตรำสำรอนุพนั ธ์
นับเป็นส่วนส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงในหลักสูตรให้
แข็งแกร่งต่อยอดจำกภำคทฤษฎีเข้ำสู่ภำคปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ำอบรมเติมเต็มควำมรูค้ วบคูป่ ระสบกำรณ์
ในกำรตัดสินใจด้ำนกำรลงทุนได้ครบวงจร สมำชิก
กลุ่มผู้เข้ำร่วมอบรมมีกำรแบ่งปันประสบกำรณ์
ระหว่ำงกัน เพื่อเป็นกำรฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อเตรียมพร้อมในกำรก้ำวสู่เส้นทำงนักลงทุน
รุ่นใหม่อย่ำงมีคุณภำพ
องค์ประกอบสุดท้ำย Community เครือข่ำย
กำรเรี ย นรู ้ นั บ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ นั่ น คื อ กำรสร้ ำ ง
สัมพันธภำพ (Networking) ทีด่ ขี องคนรุน่ ใหม่ ทีต่ ำ่ ง
มหำวิทยำลัย ต่ำงคณะ ต่ำงภำควิชำ จ�ำนวน
ประมำณ 30 คน ในแต่ละรุ่นได้มำร่วมแบ่งปัน
ประสบกำรณ์นอกห้องในมหำวิทยำลัย มีกำรท�ำ
รำยงำนและกิจกรรมร่วมกันตลอดในระยะโครงกำร
และต่อเนื่องไปหลังจำกจบโครงกำรฯ
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ด้วยควำมตัง้ ใจมุ่งมัน่ ทีจ่ ะร่วมสร้ำงสรรค์และคืนก�ำไรให้กบั สังคม โครงกำร Krungsri Securities
Student Internship Program : KSS - SIP แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในสังคม แต่มีควำมภำคภูมใิ จ
ที่ได้เป็นหนึ่งในแรงบันดำลใจให้คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกำสเรียนรู้และสร้ำงประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบ
โครงกำรฯ จะยังคงสำนต่อและพัฒนำเดินหน้ำในกำรมอบควำมรูใ้ ห้กบั สังคมและคนรุน่ ใหม่ได้มโี อกำส
เข้ำใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องอย่ำงเป็นระบบในวงกำรตลำดทุนไทยต่อไป

ตอบแทนคืนสู่ต่อสังคม
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมของ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) ใช้ หลักการ
เดียวกันกับธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่ม่งุ เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของพนักงานและ
ครอบครัวเพื่อร่ วมสร้ างสังคมจิตอาสาพัฒนาประเทศ ผ่านรู ปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ร่ วมปลูกฝั ง
จิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
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ด้ วยการส่งเสริ มและให้ คําแนะนําในการพิจารณารู ปแบบการดําเนินกิจกรรมจากธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่มีเป้าหมายในการดําเนินงาน ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
การเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น บรรลุ พั น ธกิ จ ในการเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางการเงิ น และการลงทุ น อย่ า งมี
ความรับผิดชอบ ส่งเสริ มสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ละเลยการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ ความมุ่งมัน่ นี ้จะสามารถพัฒนาธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามยัง่ ยืน
ได้ เป็ นการเตรี ยมพร้ อมที่ดีในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้ วยแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” อย่าง
เต็มตัว ตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักทรัพย์ กรุงศรี คํานึงถึงการพัฒนาธุรกิจ ด้ วยแนวคิดการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนใน 3 มิติ ได้ แก่

แผนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมา แผนการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ มีการ
ปรั บ แผนงานให้ ส ะท้ อ นและครอบคลุม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประเด็ น ความยั่ง ยื น ที่ มี นัย สํ า คัญ
(Material Sustainability Issues) โดยยังคงมุ่งเน้ นการสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องแก่พ นักงานและ
ทํ า งานร่ ว มกันระหว่างหน่ วยงานภายในธนาคารกรุ ง ศรี อยุธยา จํ ากัด (มหาชน) เพื่อน้ อมนํ า สู่
การพัฒนากระบวนการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ สร้ างการมีส่วนร่วมกับสังคมโดยรอบ ส่งเสริ มการ
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม และยังคงไม่ละเลยการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้ แผนการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะสัน้
แบ่งออกเป็ น 4 หมวด ล้ วนให้ ความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนาสังคมด้ านต่าง ๆ อาทิ
การสร้ างคุณค่ าความยั่งยืน : มุ่งเน้ นการสร้ างความเข้ าใจแก่พนักงานและผู้บริ หาร
ด้ า นความรั บ ผิ ดชอบต่อสัง คมและความยั่ง ยื น รวมถึง การดํา เนิ น งานที่ ส ร้ างการมี
ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในระยะยาว และการจั ด ทํ า รายงานความยั่ง ยื น เพื่ อ
ประเมินผลการดําเนินงานและสร้ างการรับรู้แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
การตอบแทนคืนสู่สังคม : มุ่งเน้ นการสร้ างการมีสว่ นร่ วมผูกพันกับชุมชนทัง้ ชุมชน
โดยรอบพื ้นที่ดําเนินงานขององค์กรและในท้ องถิ่นอื่น ๆ ผ่านโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
สังคมต่าง ๆ
การอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม : มุ่งเน้ นการสร้ างอุปนิสยั และจิตสํานึกในการร่ วมอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงส่งเสริ ม กระบวนการดําเนินงานที่ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การสนับสนุนด้ านเงินช่ วยเหลือ : มุ่งเน้ นการสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือสังคม
ในกรณี ต่างๆ อาทิ ทุนการศึกษา การเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ การบริ จาคเงิน
ช่วยเหลือแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็ นต้ น
องค์ประกอบในแผนการดําเนินงานระยะสันของธนาคารกรุ
้
งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ น
เข็มทิศให้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี ฯ ได้ ตระหนักและเป็ นแนวทางในการพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่ม่งุ เน้ นการปฏิบติงานเพื่อปรับตัวเข้ าสู่กรอบการดําเนินงานด้ านความยัง่ ยืนระยะยาวของ
กลุ่มธุรกิจ กรุ งศรี ที่พฒ
ั นาให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจระยะกลาง เริ่ มต้ นในปี พ.ศ. 2561 - 2563
(Medium-Term Business Plan 2018 - 2020) เพื่อการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กลยุทธ์ ทางธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจ กรุ งศรี ให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นรู ปธรรม
ซึ่งหมายรวมถึงอาสาสมัคร หลักทรั พย์ กรุ งศรี (KSS Volunteer) อาสาช่วยพัฒนาประเทศให้
ก้ าวหน้ า มัน่ คงอย่างยัง่ ยืน เสียสละเวลาอันมีคณ
ุ ค่าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น อีกทังยั
้ งได้ มีสว่ นช่วยป้องกัน
แก้ ไขปั ญ หาและ พัฒ นาสัง คมโดยไม่ ห วัง สิ่ ง ตอบแทนเหล่ า นี ้ คื อ คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว่ า
“อาสาสมัคร หลักทรัพย์ กรุ งศรี ” ตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้บริ หาร พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียในกิจกรรมเพื่อสังคมนัน้ ๆ ได้ รับ คือ
ความสุขใจที่ได้ ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศ

69

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฯ ได้ ประสานงานกับธนาคารจิตอาสา “ปั นเวลา แชร์ ความสุข” เพื่อ
ขอสนับสนุนข้ อมูลและรู ปแบบการดําเนินกิจกรรมภารกิจจิตอาสา ก่อนจะคัดเลือกให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับนโยบายขององค์กร อาทิ
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บริ ษัท หลักทรั พย์ กรุ งศรี ฯ ดําเนินกิ จกรรมสังคมมุ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมของพนักงานผ่าน
รู ปแบบกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อปลูกฝั งจิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคม และแก่พนักงานทุกระดับ
อย่า งต่อ เนื่ อ ง “สัง คมจิ ต อาสา” จึง เป็ นเป้ าหมายในการตอบแทนสัง คม ยึด ถื อแนวทางในการ
สร้ างสรรค์กิจกรรมตามแบบอย่างที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ได้ ดําริ ไว้ “00 Schools
Financial Literacy Project”
ภายใต้ การบริหารจัดการและดูแลใส่ใจของคณะกรรมการบริ หาร ที่ใส่ใจดูแลและส่งเสริ มให้
พนัก งานทุก คนร่ ว มปลูก ฝั ง ความเป็ นสัง คมจิ ตอาสาให้ แก่พ นัก งานเพื่อ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของสัง คม
จิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ด้วยการให้ ตอ่ ไปอย่างไม่สิ ้นสุด

ทางวัดเขาโป่ งนก มีความประสงค์อยากให้ ทางกลุ่มอาสาบ้ านดินไทยไปช่วยกันสานต่อไป
ช่วยกันสร้ างกุฏิดิน เพื่อใช้ เป็ นกุฏิสําหรับจําวัด ดังนัน้ ในวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 61 จึงได้ เปิ ดรับสมัคร
อาสา สร้ างกุฏิดินขึ ้นเพื่อไปช่วยกันสร้ างกุฏิดินถวายวัดเขาโป่ งนก โดยงานนี ้อาสาที่ไปร่วมทุกท่านจะ
ได้ เ รี ย นรู้เ ทคนิค การทําบ้ านดิน เทคนิคการซ่อมแซมดูแลรักษาบ้ านดิน และร่วมกันทํ าบุญ สร้ าง
กุฏิดินร่วมกัน
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สํานัก สงฆ์ เ ขาโป่ งนก อ.สีคิ ว้ จ.นครราชสีม า เดิม เป็ นป่ าต้ น นํ า้ เสื่อ มโทรม ต่อ มาได้ มี
พระภิกษุไปดูแลเป็ นที่พกั สงฆ์ เขาโป่ งนก เพื่อเริ่มการฟื น้ ฟูป่า ปั จจุบันคณะสงฆ์ร่วมกับชาวบ้ านใน
พื ้นที่ ร่วมกันอนุรักษ์ ผืนป่ าต้ นนํ ้าไว้ เนื่องจากป่ าแห่งนี ้เป็ นป่ าสักและต้ นนํ ้าให้ เขื่อนลําตะคลอง ซึ่งใน
อดีตตื ้นเขินไม่สามารถเก็บกักนํ ้าได้ เหมือนแต่ก่อนจนเกิดปั ญหาขาดแคลนนํ ้า ทางคณะสงฆ์มีเจตนา
นําแนวพระราชดําริด้วยปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่ าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง จัดการระบบ
นํา้ และสร้ างศาลาอเนกประสงค์ดิน เพื่ อส่งเสริ มการบําเพ็ญสมณธรรมของพุท ธบริ ษั ทในการสืบ
พระศาสนาต่อไป และใช้ อบรมสัมมนาอเนกประสงค์ แบบพอเพียง เคีย งธรรม เน้ น ประโยชน์สงู
ประหยัดสุด อบรมเครื อข่ายกลุ่มอนุรักษ์ เขาโป่ งนกในการรักษาป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติดงั กล่าว
ทังดํ
้ ารงไว้ สืบไป

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับคณะผู้บริ หาร และพนักงานเป็ นประธาน
อุปถัมภ์ร่วมกัน
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ในการประชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2 เมื่ อ วัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2561 โดยมี
กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน เข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้ อมูลจาก
ฝ่ ายบริ หารแล้ วสรุ ป ได้ ว่า จากการประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ทฯ ในด้ า นต่า งๆ
5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯมีระบบ
การควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ ซึง่ รวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทําธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ ว
(รายละเอียดอยู่ใน เอกสารแนบ3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) สําหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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ในช่วงปี 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีการทํ ารายการกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

บมจ. ธนาคาร กรุงศรี
อยุธยา (“ธนาคาร”)
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 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.84 ของ
ทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
 นายซูดาร์ โก (แดน) ฮาร์ โซโน่
เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร
และเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ
 นางวรนุช เดชะไกศยะเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
 นางสาวกนกวรรณ
ศุภนันตฤกษ์ เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ จนถึงวันที่ 23
มีนาคม 2560 และเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคาร
 นายคาซูฮิโระ ซูโดะ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 18 เมษายน 2559
จนถึงวันที่ 30 เมษายน
2560 และเป็ นผู้บริ หารของ
ธนาคาร
 นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตรเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 23 มีนาคม 2560จนถึง
วันที่ 23 เมษายน 2561และ
เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร
 นายสุรธันว์ คงทนเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม
2560 จนถึงวันที่ 23

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ ารับ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์แก่ธนาคารโดยคิดค่า
นายหน้ าตามอัตราทีก่ ําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและบริ การรับ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การบริ หารกองทุนส่วน
บุคคลให้ แก่ธนาคารโดยคิดค่าบริ การ
ตามมูลค่าสุทธิของเงินกองทุน ซึง่
เป็ นพื ้นฐานเดียวกันกับการให้ บริการ
บริ หารกองทุนส่วนบุคคลสําหรับ
บุคคลทัว่ ไป
ดอกเบี ้ยรับ
บริ ษัทฯ มียอดเงินฝากกับธนาคารซึง่
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับเป็ นไปตามอัตราปกติ
ของลูกค้ าทัว่ ไปของธนาคาร
ค่าบริ การรับจากการให้ บริ การ
Professional Service
เป็ นค่าบริ การรับตามสัญญา
Professional Service Agreement
โดยบริ ษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเพือ่
ช่วยงานด้ านธุรกิจวานิชธนกิจให้ กบั
ธนาคารถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
โดยบริ ษัทฯได้ รับค่าบริ การในอัตรา
ต้ นทุนบวกมาร์ จิ ้น
ค่าธรรมเนียมจ่าย
เป็ นค่าธรรมเนียมธนาคารในการตัด
บัญชีอตั โนมัติ ค่าธรรมเนียมวงเงิน
INTRADAY และ EFFECT CHECK

1,531

-

6,000

12,020

24,466

19,533

-

374

2,917

2,786

เมษายน 2561
 นายพรสนอง ตู้จินดา เป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 23 เมษายน 2561
จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 และเป็ นผู้บริ หารของ
ธนาคาร
 นายวิธพล เจาะจิตต์ เป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
ตังแต่
้ วนั ที่ 23 เมษายน
2561
 นายสิทธิไชย มหาคุณเป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
ตังแต่
้ วนั ที่ 20 พฤศจิกายน
2561

และค่าธรรมเนียมอื่นๆในการทํา
ธุรกรรมผ่านธนาคาร โดยบริ ษัทฯ
ชําระค่าธรรมเนียมจ่ายดังกล่าวใน
อัตราปกติที่ธนาคารคิดจากลูกค้ า
ทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมบริ การ Professional
Service
เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายตามสัญญา
Professional Service Agreement
โดยธนาคารจัดส่งพนักงานมาเป็ น
ผู้บริ หารด้ านบริ หารงานจัดการ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้ าน
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ และ
ช่วยเหลืองานด้ านทรัพยากรบุคคล
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ชําระ
ค่าธรรมเนียมบริ การในราคาตลาด
ค่าบริ การจ่ายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป็ นค่าบริ การจ่ายโดยธนาคารได้
ให้ บริ การด้ าน IT Service
(WebSeal) ซึง่ มีการพัฒนาระบบ
KSS Online (Single Sign-on) และ
ติดตังระบบที
้
่ธนาคาร และ MS
Office 365โดยบริ ษัทฯชําระ
ค่าธรรมเนียมบริ การในอัตราต้ นทุน
บวกมาร์ จิ ้น
ค่าธรรมเนียมแนะนําบัญชี
เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายสําหรับการ
แนะนําลูกค้ าของธนาคารมาเปิ ด
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมจ่าย
ดังกล่าวในอัตราทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่
ของธนาคารสาขาวิภาวดีรังสิตและ
สาขาในต่างจังหวัดจํานวน 6 สาขา
เพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานสาขา

14,302

11,017

75
3,198

4,847

2,052

2,262

2,448

2,164

ปริ มาณคงค้ าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินมัดจํา
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างรับ
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินอื่น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
 เกี่ยวข้ องกันโดยการมีผ้ ถู ือ
ประกอบด้ วย
หุ้นและ/หรื อกรรมการร่วมกัน
1. บลจ. กรุงศรี
และมีรายการ ระหว่างกัน
2. บจ. กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ
3. บจ. เคอาร์ แอนด์แอสโซ
ซิเอสท์
4. บจ. ซีเคเอสโฮลดิ ้ง
5. บจ. ซี.เค.อาร์
76 6. บจ. ซันไรส์ อิควิตี ้
7. บจ. เจเนอรัลคาร์ ด
เซอร์ วิส
8. บจ. ไซเบอร์ เวนเจอร์
9. บจ. จี แอลแอสเซทส์
10. บจ. ทุนรุ่งเรื อง
11. บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
12. บจ. บีบีทีวี แซท
เทลวิชนั่
13. บจ. บีบีทีวี โปรดัค
ชันส์
14. บจ. บีบีทีวี แอสเซต
เมเนจเมนท์
15. บจ.เค กรุ๊ป
16. บจ. บัตรกรุงศรี อยุธยา
17. บจ. มหากิจโฮลดิ ้ง
18. บมจ. ศรี อยุธยา เจน
เนอรัล ประกันภัย
19. บมจ. ศรี อยุธยา
แคปปิ ตอล

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ ารับ
บมจ. ศรี อยุธยาแคปปิ ตอล
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย
บจ. เคอาร์ แอนด์แอสโซซิเอสท์
บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
บจ. ซันไรส์ อิควิตี ้
บมจ. ลานนารี ซอร์ สเซส
บจ. บีบีทีวี โปรดัคชันส์
บจ. เคกรุ๊ป
บจ. จี แอล แอสเซทส์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
Mitsubishi UFJ Securities (HK)
Limited
Morgan Stanley & Co.
International Plc.
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริ การรับ
บลจ. กรุงศรี
รายได้ อื่น
บจ. บัตรกรุงศรี อยุธยา
Morgan Stanley & Co.
International Plc.
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
บลจ. กรุงศรี
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์ เนชัน่
แนล

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60
988,074
799,703
545
530
1,512
7,532
365
255
2,046
2,552

764

96

565
543
63
466
261
1,054
540
145

76
344
9
402
13
9
4
1

46

7

3,284
11

5,168
24

14,619

16,556

2

-

137

-

408

993

416

479

20. บจ. สตรองโฮลด์แอส
เซ็ทส์
21. บจ. รักษาความ
ปลอดภัย สยามเรี ยลตี ้
แอนด์เซอร์ วิส
22. บมจ. ลานนารี ซอร์ ส
เซส
23. บจ. เฟดเดอรัล เทร
เวิล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
24. Mitsubishi UFJ
Securities (HK)
Limited
25. Morgan Stanley &
Co. International
Plc.
26. MUFG Bank Ltd.
(เดิมชื่อ The Bank of
Tokyu – Mitsubishi
UFJ, Ltd.)

ค่าเบี ้ยประกันจ่าย
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย
ค่าเช่ารถยนต์
บจ. รักษาความปลอดภัย สยาม
เรี ยลตี ้แอนด์เซอร์ วิส
ค่าเช่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
ปริมาณคงค้ าง
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างรับ
บลจ. กรุงศรี
สินทรัพย์อื่น
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างจ่าย
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
บลจ. กรุงศรี
บมจ. ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย

ความเห็นของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้

27

31

3,682

3,638

24,017

24,264

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60
1,053

1,287

4,673

4,673

362
29

397
83
77
-

บริษัทฯ ให้ บริการด้ านการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กันของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ กําหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและยุตธิ รรม
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าธรรมเนียมจากการให้ บริ การบริ หารกองทุนส่วนบุคคลที่ได้ ว่าจ้ างและคิด
ค่าบริการกับธนาคารเป็ นรายไตรมาส โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละของวงเงินลงทุนและผลการดําเนินงาน
ของกองทุน ทังนี
้ ้การคิดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ ้นอยู่กับขนาดของเงินลงทุนของลูกค้ า ซึ่งเป็ น
มาตรฐานของอุต สาหกรรมสํ า หรั บ ลูก ค้ า กองทุน ส่ว นบุค คลทั่ว ไป คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าค่าธรรมเนียมให้ บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
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บริ ษัท ฯ ได้ รับค่าธรรมเนียมการเป็ นตัวแทนการขายหน่วยลงทุนจาก บลจ.กรุ ง ศรี โดย
ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับคิดเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย ซึง่ อัตราค่าธรรมเนียมที่บริ ษัท ฯ
ได้ รับอยู่บนพื ้นฐานเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับจากบลจ.อื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็น
ว่าค่าธรรมเนียมให้ บริการตัวแทนการขายหน่วยลงทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าบริ การจากการให้ บริ การตามสัญญา Professional Service Agreement
โดยบริ ษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเพื่อช่วยงานด้ านธุรกิจวานิชธนกิจ (จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ค่าบริการที่ได้ รับคิดตามต้ นทุนที่บริ ษัทฯ จ่ายจริ งบวกมาร์ จิ ้น ( Cost plus margin) โดยอัตรามาร์ จิ ้น
สําหรับค่าบริการที่บริษัทฯ ได้ รับนันเป็
้ นไปตามนโยบายของกลุ่มธนาคาร เรื่ อง การทํารายการที่เกี่ยว
โยงระหว่างธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับธนาคาร ซึ่งสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าค่าบริ การรับ Professional
Services ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
เป็ นปกติทางธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ โดยสํ าหรั บรายการระหว่า งกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ นัน้ แบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภท ได้ แก่ รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว โดยมี
ขันตอนการอนุ
้
มตั ริ ายการระหว่างกันดังนี ้

รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติและต่อเนื่องคือรายการที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการค้ าเป็ น
ปกติอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัท ฯ จะกํ าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิ บัติสํ าหรั บรายการ
ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
และเป็ นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ และถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
ปฏิบตั งิ านของธนาคาร กรุงศรี อยุธยา (บริ ษัทใหญ่) เรื่ อง การทํารายการระหว่างธนาคาร หรื อบริ ษัท
ย่อย /บริ ษัทร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะมีการพิจารณาและอนุมตั ิรายการโดยผู้มีอํานาจและ
ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
ทราบ ตามประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่ทํารายการระหว่างกัน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุป
รายการเสนอต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายเดือน
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้ ผ้ ชู ํานวญการพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน หรื อสํานักงานกฎหมาย เป็ นต้ น ที่เป็ นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งให้
ความเห็นในกรณีที่มีรายการพิเศษที่จําเป็ นต้ องให้ ผ้ ชู ํานาญการดู และผ่านให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวเพื่ออนุมตั แิ ละรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
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ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯสําหรับงวดปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2561 คือ คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427
และ คุณ ชวาลา เที ย นประเสริ ฐ กิ จ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 4301 จากบริ ษั ท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตามลําดับ โดยสามารถสรุ ปรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี ได้ ดงั นี ้

ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่างบการเงินของ
บริ ษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่างบการเงินของ
บริ ษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิ นสด โดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 คือ คุณชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริ ษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัดโดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
สําหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ ดงั นี ้
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่างบการเงินของ
บริ ษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด
ลูกหนี ้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้สํานักหักบัญชี
เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

1,170,368

46.56

947,439

27.78

353,467

16.86

9,478
1,137,607

0.38
45.26

77,146
2,135,484

2.26
62.61

198,127
1,304,940

9.45
62.24

60,531
23,959
26,534
13,322

2.41
0.95
1.06
0.53

88,062
34,790
25,349
12,975

2.58
1.02
0.75
0.38

198
87,800
45,790
22,294
12,360

0.01
4.19
2.18
1.06
0.59

71,715
2,513,514

2.85
100.00

89,426
3,410,671

2.62
100.00

71,616
2,096,592

3.42
100.00

5,358
412,276

0.21
16.40

265,674
1,093,956

7.79
32.08

40,108
813,341

1.91
38.79

57,312
67,380

2.28
2.68

10,181
56,050
70,766

0.30
1.64
2.07

7,693
55,312
81,875

0.37
2.64
3.91

542,326

21.57

1,496,627

43.88

998,329

47.62

1,350,000

53.71

1,350,000

39.58
600,000

28.62

44,945

1.79

42,088

1.23

38,978

1.86

576,243
1,971,188
2,513,514

22.93
78.43
100.00

521,956
1,914,044
3,410,671

15.31
56.12
100.00

459,285
1,098,263
2,096,592

21.90
52.38
100.00

รายได้
รายได้
รายได้ ค่านายหน้ า
รายได้ ค่านายหน้ า
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
รายได้ ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้ อื่น
รายได้ อื่น
รวมรายได้
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กํรายการที
าไร (ขาดทุ
น) ถเบ็กู ดจัเสร็
จอื่น
่จะไม่
ดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้
รายการที
จ
่
ะไม่
ถ
ก
ู
จั
ด
ประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกํ
อขาดทุ
น
กําไราไรหรื
(ขาดทุ
น) จากการประมาณการตามหลั
ก
กํคณิ
าไรตศาสตร์
(ขาดทุนป)ระกั
จากการประมาณการตามหลั
ก
นภัย
คณิ
ภัย ประกอบของกําไร
ภาษีตเศาสตร์
งินได้ เกีป่ยระกั
วกับนองค์
ภาษี
เงินได้น)เกีเบ็่ยดวกัเสร็บองค์
(ขาดทุ
จอื่นประกอบของกําไร
น) เบ็
เสร็ดจเสร็
อื่นจอื่นรวม - สุทธิจากภาษี
กํา(ขาดทุ
ไร (ขาดทุ
น)ดเบ็
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวม สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

531,199
53,581
43,537
30,469
2,854

80.29
8.10
6.58
4.60
0.43

497,141
59,541
39,343
27,554
1,838

79.49
9.52
6.29
4.41
0.29

481,103
50,910
35,465
21,372
6,080

80.87
8.56
5.96
3.59
1.02

661,640

100.00

625,417

100.00

594,930 100.00

351,891
92,212
12,853
(1,388)
)
134,978

53.18
13.94
1.94
(0.21)
)
20.40

314,781
81,798
13,229
2,068
136,962

50.33
13.08
2.12
0.33
21.90

324,993
78,737
11,304
941
117,566

54.63
13.23
1.90
0.16
19.76

590,546

89.25

548,838

87.76

533,541

89.68

71,094

10.75

76,579

12.24

61,389

10.32

13,963

2.11

14,514

2.32

11,870

2.00

57,131

8.64

62,065

9.92

49,519

8.32

16

0.00

4,644

0.74

(3)
)
13

0.00

(0.15)
)
0.59

(0.91)
)
0.18

0.00

(929)
)
3,715

(5,422)
)
1,084

57,144

8.64

65,780

10.51

(4,338)
)
45,181

(0.73)
)
7.59
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้สํานักหักบัญชี
เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยรับ
ภาษีเงินได้ จ่ายออก
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

71,094

76,579

61,389

19,466
16
(1,405)
520
(75)
12,853
(70,291)

17,966
2,068
2
(3)
13,229
(61,268)

18,054
1,196
(255)
11,304
(53,414)

32,178

48,573

38,274

67,667
998,663
(2,518)
18,271

120,981
(831,763)
198
(264)
(18,841)

(163,224)
(149,454)
(198)
(80,000)
(7,497)

(260,317)
(681,680)
1,279
(1,407)
139,958
156
(12,749)
70,337
(24,653)
205,227

225,566
280,615
5,382
(7,158)
(225,284)
117
(12,721)
60,009
(12,245)
(141,551)

(161,870)
496,388
1,760
16,437
(47,658)
390
(10,714)
53,417
(5,620)
28,089

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายซื ้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

(471)
30,000
(3,935)
102
(7,994)
17,702

(7,841)
3
(6,639)
(14,477)

(13,676)
12
(6,371)
(20,035)

222,929
947,439
1,170,368

750,000
750,000
593,972
353,467
947,439

8,054
345,413
353,467
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อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
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(%)
(%)
(%)

72.85
8.63
2.94

74.15
9.92
4.12

70.86
8.32
4.60

(%)
(เท่า)

1.93
0.22

2.25
0.23

2.62
0.32

(เท่า)
(เท่า)
(%)
(%)

N/A
N/A
48.64
45.26

N/A
N/A
30.13
62.61

N/A
N/A
20.67
62.24

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถอื หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตราส่ วนอื่นๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ข้ อมูลต่ อหุ้น

(เท่า)
(%)

0.28
N/A

0.78
N/A

0.91
N/A

(%)
(%)

0.42
356.89

0.24
137.89

0.37
99.56

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้นสามัญเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก
กําไรสุทธิต่อหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
เงินปั นผลต่อหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก

(บาท)
(บาท)
(บาท)

14.60
0.42
N/A

23.17
0.75
N/A

18.30
0.83
N/A

(หุ้น)

135,000,000

82,602,740

60,000,000

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้
อัตราส่วนสินทรัพย์กอ่ รายได้ ต่อเงินกู้
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนสินทรัพย์กอ่ รายได้ ต่อสินทรัพย์รวม

หุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวได้ ดีในช่วงครึ่ งปี แรก แต่เริ่ มชะลอตัวในช่วงครึ่ งปี
หลังจากผลกระทบของปั ญหาสงครามการค้ าที่ยืดเยื ้อ โดยช่วงไตรมาส 1 ไทยมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจร้ อยละ 4.8 ขยายตัวมากสุดในรอบ 5ปี ส่วนไตรมาส 2 แม้ อตั ราการเติบโตจะลดลงเป็ น
ร้ อยละ 4.6 แต่ยังสูงกว่าหากเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ ง
ในช่วงครึ่งปี แรก มีปัจจัยหนุนหลักมาจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยงั เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยไทยมีอตั ราการขยายตัวของภาคการส่งออกเฉลี่ยร้ อยละ 11.7 ในช่วงไตรมาส 1 และขยายตัว
ร้ อยละ 10.7 ในช่วงไตรมาส 2สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่เติบโตร้ อยละ 7.8
ด้ านการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปี แรกจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยงั เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยอย่างคึกคักโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นสู่ระดับ 1.2 ล้ านคน
ในเดือน ก.พ.ทําสถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่เดือนอื่นๆมีจํานวนนักท่องเที่ยวจีนเฉลี่ย 9 แสน
คนต่อเดือน อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่ งปี หลังภาวะเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยมี
ปั จจัยลบกดดันมาจากภายนอก โดยเฉพาะปั ญหาสงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐที่รุนแรงมาก
ขึ ้น เริ่มจากเดือน ม.ค. สหรัฐประกาศเรี ยกเก็บภาษี นําเข้ าสินค้ าเครื่ องซักผ้ าและแผงโซล่าเซล มูลค่า
9.7 พันล้ านบาท เดือน มี.ค. สหรัฐประกาศเรี ยกเก็บภาษี นําเข้ าสินค้ า เหล็ก และ อะลูมิเนียมจากจีน
ในมูลค่า 50,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที่จีนประกาศตอบโต้ ด้วยการเรี ยกเก็บภาษี สินค้ านําเข้ า
จากสหรัฐจํานวน 128 รายการคิดเป็ นมูลค่า 50,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เดือน มิ.ย. สหรัฐประกาศ
เรี ยกเก็บภาษี นําเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มขึ ้นอีก 1,300 รายการมูลค่า 200,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ
เดือน ส.ค. สหรั ฐวางแผนจะเรี ยกเก็บภาษี นําเข้ าสินค้ าจากจี นเพิ่มขึน้ อีก 267,000 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ ปั จจัยลบดังกล่าวกดดันให้ เศรษฐกิจของหลายประเทศชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปี หลัง ส่งผลลบ
โดยตรงต่อภาคการส่ง ออกของไทยซึ่งเห็นสัญ ญาณการชะลอตัวตังแต่
้ เดือนมิ.ย.โดยมีอัตราการ
เติบโตของภาคการส่งออกเพียงร้ อยละ 8.2 ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกที่ขยายตัว
ในอัตราร้ อยละ 11.7 ขณะที่เดือน ก.ย.การส่งออกของไทยพลิกเป็ นหดตัวร้ อยละ 5 นับเป็ นการหดตัว
ครัง้ แรกในรอบ 19 เดือน จากนันการส่
้
งออกยังหดตัวต่อเนื่องอีกในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ในอัตราร้ อย
ละ 1 และ 1.7 ตามลําดับ ส่งผลให้ การส่งออกรวมทังปี
้ ของปี 2561 เหลืออัตราการเติบโตเพียงร้ อย
ละ 6.7 ตํ่ากว่าที่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 7-7.5 นอกจากนีเ้ ศรษฐกิจ ไทย
ในช่วงครึ่งปี หลังยังถูกกดดันจากภาคการท่องเที่ยวซึง่ ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรื อล่มในจังหวัด
ภูเก็ตส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติทยอยลดลงโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอย่างมาก
นับตังแต่
้ เดือน ส.ค.ถึงเดือน พ.ย. โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีนกั ท่องเที่ยวจีนเฉลี่ยเพียง 7 แสนคนต่อ
เดือน ลดลงร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เดือน ต.ค.เป็ นเดือนที่นกั ท่องเที่ยว
จีนเข้ ามาเที่ยวในเมืองไทยตํ่าที่สดุ เพียง 6.47 แสนคน นับเป็ นจํานวนนักท่องเที่ยวจีนตํ่าที่สดุ ในรอบ
22 เดือน หรื อใกล้ เคียงกับช่วงการออกมาตรการปราบทัวร์ จีนศูนย์เหรี ยญในช่วงปี 2559
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ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2561 ค่อนข้ างผันผวน ดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง
โดยดัชนีเปิ ดทําการวันแรกในปี 2561 ที่ระดับ 1,756 จุด และปิ ดตลาด ณ สิ ้นปี ที่ระดับ 1,561 จุด
ลดลง 190 จุด หรื อลดลงร้ อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิ ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ร่วง
แรงในปี ที่ผ่านมา เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยมีปัจจัยลบจากภายนอกเป็ น
ปั จจัยกดดันหลัก อาทิ ปั ญหาสงครามการค้ า (Trade war) ระหว่างสหรัฐกับจีน, ธนาคารกลางสหรัฐ
ประกาศขึน้ อัตราดอกเบี ้ยจํานวน 4 ครัง้ และทยอยลดขนาดงบดุล ส่งผลให้ สภาพคล่องในตลาด
ลดลง เงินทุนจากต่างชาติทยอยไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยและกลับไปยังตลาด
สหรั ฐ มากขึน้ ราคานํ า้ มันดิบลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วงปลายปี กัง วลดี ม านด์ชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจ และกังวลซัพพลายล้ นตลาดจากการผลิตนํ ้ามันดิบที่สงู ขึ ้นของสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ยัง
มีปัจ จัยลบจากภายในส่วนใหญ่ เ ป็ นปั จ จัยลบเฉพาะตัวหรื อเฉพาะกลุ่ม อุตสาหกรรม อาทิ กลุ่ม
ธนาคารลดลงจากการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมผ่านธุรกรรมออนไลน์ กลุ่มสื่อสารกําไรยังไม่ฟืน้ ถูก
กดดันจากโปรโมชัน่ เล่นเน็ตฟรี ไม่อนั ้ กลุ่มอสังหาฯปรับลงแรงจากนโยบายคลุมสินเชื่อภาคอสังหาฯ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กถูกขายปรับพอร์ ตและขายทํากําไร
โดยเฉพาะกลุม่ ที่อิงกับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวชาวจีน
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รายได้ หลักของบริ ษัทฯในปี 2561 คือรายได้ คา่ นายหน้ าซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 80.29 ของ
รายได้ ร วม รองลงมาคื อ รายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและบริ ก าร และดอกเบี ย้ จากการให้ ก้ ูยื ม เพื่ อ ซื อ้
หลักทรัพย์ โดยรายได้ ของบริษัทในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายได้
ค่านายหน้ า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อ
หลักทรัพย์
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือ
ทางการเงิน
รายได้ อื่น

531,199
53,581

80.29
8.10

497,141
59,541

79.49
9.52

481,103
50,910

80.87
8.56

43,537

6.58

39,343

6.29

35,465

5.96

30,469

4.61

27,554

4.41

21,372

3.59

2,854

0.43

1,838

0.29

6,080

1.02

รายได้ ของบริ ษัทฯในปี 2561 มีจํานวนทัง้ สิน้ 661.64 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560
จํานวน 36.22 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.79 โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากค่านายหน้ าเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จํานวน 34.06 ล้ าน
บาท เนื่องจากภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปี 2561 ค่อนข้ างผันผวน โดยมีทิศทางที่ดีขึน้
ในช่วงครึ่งปี แรก แต่เริ่มชะลอตัวอย่างมากในช่วงครึ่งปี หลังจากผลกระทบของปั ญหาสงครามการค้ า
ที่ยืดเยื ้อ ดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยดัชนีเปิ ดทําการวันแรกในปี 2561 ที่ระดับ 1,756 จุด
และปิ ดตลาด ณ สิ ้นปี ที่ระดับ 1,561 จุด ลดลง 190 จุด หรื อลดลงร้ อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับราคา
ปิ ด ณ สิ ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ร่วงแรงในปี ที่ผา่ นมา เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทัว่
โลก โดยมีปัจจัยลบจากภายนอกเป็ นปั จจัยกดดันหลัก อาทิ ปั ญหาสงครามการค้ า (Trade war)
ระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน การประกาศขึน้ อัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เงินทุนจาก
ต่างชาติทยอยไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยและกลับไปยังตลาดสหรัฐฯมากขึน้
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยลบจากภายในส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยลบเฉพาะตัวหรื อเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
อาทิ กลุ่มธนาคารจากการแข่งขันลดค่าธรรมเนี ยมผ่านธุรกรรมออนไลน์ กลุ่มสื่ อสารจากการถูก
กดดันจากโปรโมชัน่ เล่นเน็ ตฟรี ไม่อนั ้ กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์จากนโยบายคุมสินเชื่อของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การลดลงจากปี 2560 จํานวน 5.96 ล้ านบาท สืบเนื่อง
จากปั จจัยลบทังจากภายนอกและภายในเป็
้
นปั จจัยกดดันให้ สภาพคล่องในตลาดลดลง เงินทุนจาก
ต่างชาติทยอยไหลออกจากตลาดหุ้นไทย สภาพการณ์ไม่เอื ้ออํานวยต่อการเสนอขายหุ้นใหม่ ทําให้
รายได้ จากการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และผลประกอบการของกองทุนที่บริ ษัทฯ รับบริ หารไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ ้นจํานวน 4.19 ล้ านบาทจากปี 2560 เป็ น
ผลจากภาวะตลาดที่มีทิศทางที่ดีในครึ่งปี แรก และแผนการกระตุ้นเพื่อเพิ่มยอดเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทําให้ ยอดเงินให้ ก้ ยู ืมเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ รายได้ ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น
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หน่ วย : ล้ านบาท

มูลหนี ้ปกติ
มูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ย
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1,144.60

6.99

2,143.88

8.40

1,311.28

6.33

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้
ปกติ ซึ่ง ประกอบด้ วย ลูกหนีซ้ ื อ้ หลักทรัพ ย์ด้วยเงินสด และเงิ นให้ ก้ ูยืมเพื่ อซื อ้ หลักทรัพย์ (Credit
Balance) และลูกหนี ้อื่น โดยสําหรับลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ และลูกหนี ้อื่น บริ ษัทฯตังค่
้ า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 1 ของมูลหนี ้ปกติและในอัตราร้ อยละ 100 ของมูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ย
ณ สิ ้นปี 2561 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ มีมลู หนี ้สงสัยจะสูญในจํานวน 1.20 ล้ าน
บาท ซึ่งนับว่าค่อนข้ างตํ่า เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ ณ สิ ้นปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.10 0.06 และ 0.10 ตามลําดับ
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บัติต ามประกาศของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. เรื่ อ งการจัด ทํ า บัญ ชี
เกี่ ยวกับลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพของบริ ษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่ งครัด และจากข้ อมูลข้ างต้ นเห็นได้ ว่า
บริษัทฯ ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเท่ากับมูลค่าหนี ้จัดชันสงสั
้ ยทังจํ
้ านวนแล้ ว

ค่าใช้ จา่ ยหลักของบริษัทฯ คือค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 59.59
ของค่าใช้ จา่ ยรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยค่าใช้ จ่ายรองลงมาได้ แก่ ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 15.61 และ 10.91 ตามลําดับ
ในปี 2561 ค่าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทฯ มีจํานวน 590.55 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41.71 ล้ าน
บาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.60 จากปี 2560 โดยส่ ว นใหญ่ ม าจากการเพิ่ ม ขึ น้ ของค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็ นผลจากการเข้ ามาร่วมงานของพนักงานสายงานธนบดีธนกิจ (Wealth)
ในระหว่างปี 2561 และ รายจ่ายค่านายหน้ าให้ กับเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนําการลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ นายหน้ าและค่าธรรมเนียมจากการเป็ นตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีผลกํ าไรสุทธิ จํานวน 57.13 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 4.94 ล้ าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.95 จากปี 2560 โดยบริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.31 และอยู่
ในอันดับที่ 19
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้น ไทยปี 2061 ค่อนข้ างผันผวน โดยมี ทิศทางที่ ดีขึน้
ในช่วงครึ่งปี แรก แต่เริ่มชะลอตัวอย่างมากในช่วงครึ่งปี หลังจากผลกระทบของปั ญหาสงครามการค้ า
ที่ยืดเยื ้อ ดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยดัชนีเปิ ดทําการวันแรกในปี 2561 ที่ระดับ 1,756 จุด
และปิ ดตลาด ณ สิ ้นปี ที่ระดับ 1,561 จุด ลดลง 190 จุด หรื อลดลงร้ อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับราคา
ปิ ด ณ สิ ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ร่วงแรงในปี ที่ผา่ นมา เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทัว่
โลก โดยมีปัจจัยลบจากภายนอกเป็ นปั จจัยกดดันหลัก อาทิ ปั ญหาสงครามการค้ า (Trade war)
ระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน , การประกาศขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เงินทุนจาก
ต่างชาติทยอยไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยและกลับไปยังตลาดสหรัฐฯมากขึน้
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยลบจากภายในส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยลบเฉพาะตัวหรื อเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
อาทิ กลุ่มธนาคารจากการแข่งขันลดค่าธรรมเนี ยมผ่านธุรกรรมออนไลน์ กลุ่มสื่ อสารจากการถูก
กดดันจากโปรโมชัน่ เล่นเน็ ตฟรี ไม่อนั ้ กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์จากนโยบายคุมสินเชื่อของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รายได้ รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 5.79 เมื่อเทียบกับปี 2560 จึงทําให้ บริ ษัทฯมี
กําไรสุทธิลดลงเป็ น 57.13 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ในปี 2561 และ 2560 บริ ษัทมีกําไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ 0.42
บาท และ 0.75 บาทตามลําดับ
1

บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 2,513.51 ล้ านบาท ซึ่ง
ลดลงจากปี 2560 จํานวน 897.16 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26.30 ของยอดสินทรัพย์รวมในปี
2560 โดยมี สิ นทรั พ ย์ ที่ สํ าคัญ คือ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ น สด คิดเป็ นร้ อยละ 46.56 ของ
สินทรัพย์รวม ในขณะที่ลกู หนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และเงินลงทุน คิดเป็ นร้ อย
ละ 45.26 และร้ อยละ 2.41 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินลงทุนในตราสารทุนจํานวน
10.53 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีลูกหนี ธ้ ุรกิ จหลักทรัพ ย์ และสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าสุทธิจํานวน 1,137.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45.26 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็ นลูกหนี ้
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เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ 699.29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 61.09 ของ
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและดอกเบี ้ยค้ างรับทัง้ หมด และมียอดคงเหลือ
ของลูกหนี ้ชันสงสั
้ ยจํานวน 1.20 ล้ านบาท
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หนีส้ ิน
บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 542.33 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นเจ้ าหนี ้สํานักหักบัญชีและเจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าจํานวน 5.36
ล้ านบาทและ 412.28 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.99 และ 76.02 ของหนี ้สินรวมตามลําดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,971.19 ล้ านบาท
โดยมีกําไรสะสมจํานวน 621.19 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอยู่ที่ระดับร้ อย
ละ 356.89
โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ระดับ 0.28 เท่า
ซึง่ ลดลงจาก 0.78 เท่า ณ สิ ้นปี 2560
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัทได้ ลง
มติอนุมตั ิการเพิ่มทุนเรื อนหุ้นของบริ ษัทจาก 600 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ
10 บาท) เป็ น 1,350 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน จํ า นวน 75 ล้ า นหุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท เสนอขายต่อ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ใน
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม ราคาหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้ รับชําระค่าหุ้นจํานวน 750 ล้ านบาท และจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
--- ไม่มี----

บริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวับริงบริ
ฯ ขอรั
บรองว่อามูข้ อลมูในแบบแสดงรายการข้
ลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้อมูวลนประจํ
ไม่เป็ านเท็
จ บไม่นีทแ้ ําล้ให้
ผ้ อู ื่นสํวายความ
คัญผิด
ษัทษฯัทได้
สอบทานข้
ปี ฉบั
ว และด้
ระมัอไม่
ดระวั
งบริอมูษลัททีฯ่คขอรั
าข้ อมูลดังากล่
กต้ องครบถ้
เป็ บนเท็
จ ไม่
หรื
ขาดข้
วรต้บอรองว่
งแจ้ งในสาระสํ
คัญาวถู
นอกจากนี
้ บริษวัทนฯไม่ขอรั
รองว่
า ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
(1) องบการเงิ
มูลทางการเงิ
ที่สรุ ปในแบบแสดงรายการข้
หรื อไม่ขาดข้
มูลที่ควรต้นอและข้
งแจ้ งอในสาระสํ
าคัญ นนอกจากนี
้ บริษัทฯ ขอรับรองว่าอมูลประจําปี ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่างถูกงบการเงิ
ต้ องครบถ้นและข้
วนในสาระสํ
า คัญเกี่ยนวกั
น ผลการดําเนิอนมูงาน
และกระแสเงิ
อมูลทางการเงิ
ที่สบรุฐานะการเงิ
ปในแบบแสดงรายการข้
ลประจํ
าปี ได้ แสดงน
ข้ อมูลอย่าษงถูัทกฯ ต้แล้องครบถ้
สดของบริ
ว วนในสาระสํา คัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริ(2)ษัทบริฯ ษแล้ัทวฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลใน
ส่วนที่เป็ นสาระสํ
ญจทัดั ง้ ให้
ของบริ
ษัทอย่างถูดเผยข้
กต้ องครบถ้
้ าบริ ษัทมฯดูได้แลให้
มีการปฏิ
บริษัทาฯคัได้
มีระบบการเปิ
อมูลที่ดวี นแล้
เพื่อให้ว แรวมทั
น่ใจว่งควบคุ
เปิ ดเผยข้
อมูลบในตั ิ
ส่วนที่เป็ นสาระสํ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดั
งกล่าวาคัญทัง้ ของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
(3) งกล่
บริาษวัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ตามระบบดั
ระบบดังกล่าวบริและบริ
อมูลการประเมิมนภายในที
ระบบการควบคุ
มภายใน
วันมทีีก่ 13
กุมบภาพั
นธ์
ษัทฯ ษได้ัทจฯดั ได้ให้แมจ้ ีงรข้ะบบการควบคุ
่ดี และควบคุ
มดูแณลให้
ารปฏิ
ตั ิตาม
ระบบดัต่งอกล่
ว และบริ
ัทฯ ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุ
มภายใน
ที่ อกุงและการ
มภาพันธ์
2562
ผู้สาอบบั
ญชีแษละกรรมการตรวจสอบของบริ
ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุ
มถึณงข้วัอนบกพร่
เปลี่ยนแปลงที
่สําญ
คัญชีแของระบบการควบคุ
มภายใน รวมทั
งการกระทํ
้ ว ซึ่งครอบคลุ
าที่มิชมอบที
ผลกระทบต่
ต่อผู้สอบบั
ละกรรมการตรวจสอบของบริ
ษัทแล้
ถึงข้่ออาจมี
บกพร่
องและการอ
การจั
ทํารายงานทางการเงิ
นของบริษัทฯ มภายใน รวมทังการกระทํ
เปลี่ยดนแปลงที
่สําคัญของระบบการควบคุ
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัท ฯ ได้ รับรอง
ความถูกในการนี
ต้ องแล้ ว้ เพื
บริ่อษเป็ัทฯนหลั
ได้ มกอบหมายให้
นายอุงหมดเป็
ดมทรัพย์ ดเป็เดีนผูยวกั
้ ลงลายมื
ฐานว่าเอกสารทั
้ ดมการ อุนเอกสารชุ
นกับทีอ่บชืริ่อษกํัทาฯกับได้เอกสาร
รับรอง
กต้าอด้งแล้
บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้
ดมการ
มทรัพย์อุดเป็มทรั
นผูพ้ ลย์งลายมื
กําษกับัทฯเอกสาร
นีความถู
้ไว้ ทกุ หน้
วยวหากเอกสารใดไม่
มีลายมือนชืายอุ
่อของ
นายอุอุดมการ
กํากั บอไว้ชื่อบริ
จะถือ
ว่นีา้ไว้ไม่ทใกุ ช่หน้
ข้อามูด้ลวทีย่ขหากเอกสารใดไม่
้ าพเจ้ าได้ รับรองความถู
กต้ออชืงของข้
มูลดัดงกล่
าวข้อุาดงต้มทรั
น พย์ กํากั บไว้ บริ ษัทฯ จะถือ
มีลายมื
่อของ อนายอุ
มการ
ว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ชื.นายซู
่อ ดาร์ โก
1.นายซู
โก
นายอุดาร์
มการ
2.นายอุดมการ
ผู้รับมอบอํานาจ
ชืผู้่อรับมอบอํานาจ
ชื.่อนายอุดมการ
1. นายอุดมการ

ฮาร์ โซโน่
โซโน่พย์
อุฮาร์
ดมทรั
อุดมทรัพย์

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง ษัท
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ
ษัท
กรรมการผู
้ จดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ

อุดมทรัพย์
อุดมทรัพย์

ตําแหน่ง
ตําแหน่
ง
กรรมการผู
้ จดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ

95

96

97

เอกสารแนบ 1
98

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1

ลาดับ

นายซูดาร์โก ฮาร์ โซโน่ (แดน)
ประธานกรรมการ
* เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่
วันที่ 28 กันยายน 2558

ชื่อ - สกุล

58

อายุ
(ปี )

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- Director Certification Program (DCP) ปี 2551
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) ปี 2559

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- MBA. In Finance and Marketing, Indiana
University, Bloomington, In, USA
- Bachelor of Science Cum Laude, Biomedical and
Electrical Engineering (Honors Program),
University of Southern California, LA, USA

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประธานกลุ่มธุ รกิจลูกค้า
รายย่อย และลูกค้าบุคคล
กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
รักษาการแทนผูบ้ ริ หาร สาย
งานสิ นเชื่อบุคคล
รักษาการแทนผูบ้ ริ หาร สาย
งานธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
รักษาการแทนประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ดา้ นกรุ งสรี
คอนซูเมอร์
รักษาการแทนประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ดา้ นธุ รกิจ
สิ นเชื่อยานยนต์
ผูช้ ่วยกรรมการ ผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านการตลาดและแบรนด์
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
การตลาดและพัฒนาธุ รกิจ
ต่างประเทศ
1 ก.ค. 2558 – ปัจจุบนั

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

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2558

7 ม.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559

1 ก.ค. 2558 – ปัจจุบนั
1 ก.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ตาแหน่ ง

1 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั

ระยะเวลา

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

99

ธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ระยะเวลา

29 ก.ย. 2557 - ปัจจุบนั

3 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2558
24 ก.พ. – 2 ธ.ค. 2558
พ.ย. 2552 – 23 ก.พ. 2558

24 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ
ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

30 ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั
29 พ.ค. – 29 ก.ย. 2558
พ.ย. 2552 – 28 พ.ค. 2558

ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
การตลาดและ Cross Sell

ตาแหน่ ง

บจก. กรุ งศรี บริ การเช่า
สิ นเชื่อ

บจก. เจเนอรัล คาร์ด
เซอร์วสิ เซส

บจก. เงินติดล้อ

บจก. เทสโก้ คาร์ด
เซอร์วสิ เซส

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
หัตถา กักสิ กอร์ ลิมิเต็ด
บลจ. กรุ งศรี

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

8 ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั

12 ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั
7 ก.ค. 2559 -ปัจจุบนั

บริ ษทั /องค์กรอื่น
28 ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั

เม.ย. 2553 - ก.ย. 2556

100
ให้บริ การสิ นเชื่อ

ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคล และสิ นเชื่อบัตร
เครดิต

ให้บริ การสิ นเชื่อจานา
ทะเบียน

สถาบันการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน
ให้บริ การด้านการเงิน
และนายหน้าประกันภัย

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

2

ลาดับ

นายอุดมการ อุดมทรัพย์
กรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่อ - สกุล

43

อายุ
(ปี )

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MBA (Finance), Case Western Reserve
University – USA
- Master of Science (Economics), University of
Illinois, USA
- Master of Arts (International Economics and
Finance), Chulalongkorn University
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- สาขาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่สานักกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

ม.ค. 2551 - เม.ย. 2554
ม.ค. 2551 – 23 เม.ย. 2558

1 พ.ย. 2557 – ปัจจุบนั

บริ ษทั /องค์กรอื่น
1 พ.ย. 2557 – ปัจจุบนั

บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
1 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ ษทั

กรรมการ

11 พ.ค. – 30 ธ.ค. 2558

1 พ.ย. 2557 – ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

25 ส.ค. 2557 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ระยะเวลา

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บมจ. ไพลอน

บมจ. อยุทธยา
แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บจก. บัตรกรุ งศรี อยุธยา

บจก. แซม สยาม

บจก. แดน สยาม

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

25 ส.ค. 2557 – ปัจจุบนั
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บริ ษทั หลักทรัพย์

ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุ รกิจสิ นเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์
ธนาคาร

ประกอบกิจการประเภท
การขายส่งเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
ประกอบกิจการประเภท
กิจกรรม บริ การทางการ
เงินอื่นๆ
ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคลและสิ นเชื่อบัตร
เครดิต

ประเภทธุรกิจ

3

ลาดับ

นางวรนุช เดชะไกศยะ
กรรมการ
* เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่
วันที่ 3 เมษายน 2558

ชื่อ - สกุล

58

อายุ
(ปี )

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- บริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- Director Certification Program (DCP) ปี 2549

- Certificate of TRANSCEND KRUNGSRI
EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM
(กันยายน 2561 - มีนาคม 2562)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม" นมธ รุ่ นที่10/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 22/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2558
• Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กรรมการ

ก.ค. 2552 - ก.พ. 2553
บริ ษทั / องค์กรอื่นๆ
เม.ย. 2558 - ปัจจุบนั

8 ก.ค. 2552 - ปัจจุบนั

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
เทคโนโลยี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส
กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร

8 ก.ค. 2552 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายงาน
ลูกค้าสถาบันและสายงาน
กลยุทธ์การลงทุน

เม.ย. 2554 – ก.ค. 2556

ตาแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
สายงานการพัฒนาธุ รกิจ

ระยะเวลา

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บลจ. ไอเอ็นจี

บลจ. ซีไอเอ็มบี – พริ นซิ
เพิล

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ส.ค. 2556 – ต.ค. 2557
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บริ ษทั หลักทรัพย์

ธนาคาร

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน

ประเภทธุรกิจ

4

ลาดับ

นายสิ ทธิ ไชย มหาคุณ
* เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ชื่อ - สกุล

52

อายุ
(ปี )

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

ก.พ. 2545 – ก.ย.2549

พ.ย.2549 – ก.ย. 2558

ต.ค. 2558 – ส.ค.2561

บจก. กรุ งศรี ฟิ นโนเวด

ผูบ้ ริ หารกลุ่มธุ รกิจวาณิ ช
ธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ใหญ่ ,บริ หารงานด้านวาณิ ช ไทย
ธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บล.กิมเอ็ง ประเทศไทย

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

27 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั

บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล
เซอร์วสิ เซส

กรรมการ

กรรมการ

พ.ย. 2552 - เม.ย. 2554
และ พ.ค. 2550 - ส.ค. 2552

บจก. เจเนอรัล คาร์ด
เซอร์วสิ เซส

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

พ.ย. 2552 - ปัจจุบนั
และ ต.ค. 2550 - ก.ค. 2552

บมจ. โทเทิล เซอร์วสิ
เซส โซลูชน่ั ส์

บริษัท

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
วาณิ ชธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

พ.ย. 2552 - ปัจจุบนั
และ ม.ค. 2550 - ก.ค. 2552

ระยะเวลา

- ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ (การเงิน), California State 16 ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั
University
16 ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ สาขาการธนาคารและ
การเงิน ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั /องค์กรอื่น
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั

- Finance for Non-Finance Director (FND) ปี
25549
- Risk Management Program for Corporate Leader
(RCL) ปี 2560
- IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG
8/2018) ปี 2560

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

103

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธนาคาร

ธนาคาร

บริ ษทั หลักทรัพย์

ให้บริ การเรี ยกเก็บหนี้
และทรัพย์สินให้แก่
สถาบันการเงิน
ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคล และสิ นเชื่อบัตร
เครดิต
ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคล และสิ นเชื่อบัตร
เครดิต
กิจกรรมของบริ ษทั
โฮลดิ้งที่ลงทุนในธุ รกิจ
การเงินเป็ นหลัก
ธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

5

ลาดับ

นายวิธพล เจาะจิตต์
* เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่
วันที่ 23 เมษายน 2561

ชื่อ - สกุล

49

อายุ
(ปี )

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Training on “Organization
Behavior”, Mercer (USA)
Inc. ปี 2556
- Certificate of Completion
“Situational Leadership”,
Slingshot Group Co., Ltd.
ปี 2559
- Certificate of Achievement
“Managing a
Multigenerational and
Diverse Workforce, IEEE
ปี 2559
- Training on “Managing
People from a Global
Perspective”, Thunderbird
School of Global
Management ปี 2560
- Certificate of Achievement
“M&A Professional
Certificate Part 1 – Concepts
and Theories: An

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ระยะเวลา

กรรมการ

27 มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั

7 พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

กรรมการ

ประธานสายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
ทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส
กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ตาแหน่ ง

บจก. กรุ งศรี ฟิ นโนเวต

บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล
เซอร์วสิ เซส

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด(มหาชน)
บลจ. กรุ งศรี

กลุ่มธุ รกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

31 ก.ค. 2561 – ปัจจุบนั

บริ ษทั /องค์กรอื่น
23 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

2557 – 2559

บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2557 – 2559

1 ก.พ. 2560 – ปัจจุบนั
1 ก.พ. 2560 – ปัจจุบนั

1 ก.พ. 2560 – ปัจจุบนั

1 ก.พ. 2560 – ปัจจุบนั

104
กิจกรรมของบริ ษทั
โฮลดิ้งที่ลงทุนในธุ รกิจ
การเงินเป็ นหลัก

ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคล และสิ นเชื่อบัตร
เครดิต

จัดการกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธุ รกิจการเงิน และธุ รกิจ
ตลาดทุน

ธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)
Introduction, New York
Institute of Finance, USA
ปี 2559
- Honor Code Certificate of
“FINANCEx: Personal
Finance”, Purdue University
ปี 2559
- Certificate of Achievement
“FC201.1x: Introduction to
Banking & Financial Markets
- I”, Indian Institute of
Management Bangalore,
India ปี 2559
- Certificate of Achievement
“FC201.2x: Banking &
Financial Markets: A Risk
Management Perspective”,
Indian Institute of
Management Bangalore,
India ปี 2559
- Certificate of Achievement
“FMAx: Financial Markets
Analysis”, the International
Monetary Fund through edX.
ปี 2560

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กรรมการ

2558 – 2559

มูลนิธิสถาบันเพิ่มขีด
ความสามารถทรัพยากร
มนุษย์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิธนาคารเกียรติ
นาคิน

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน
ตาแหน่ ง

กรรมการ

ระยะเวลา

2553 – ปัจจุบนั

105

ประเภทธุรกิจ

6

ลาดับ

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล

63

อายุ
(ปี )

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Certification
Program (DCP), ปี 2557
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
- พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมอื่นๆ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการ บริ ษทั ไทย (IOD)
- Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP
- Role of the Chairman Program (RCP) Financial Institutions Governance Program (FGP)
- Risk Management Committee Program (RMP) ปี
2556
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) Class 8/2015

- Strategic IT Governance
(for non-IT) ปี 2560

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กรรมการ
ผูม้ ีอานาจ
ที่ปรึ กษา
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกลุ่มสนับสนุน
ธุ รกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและปฏิบตั ิการ
กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการกากับดูแลกิจการ

พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั

ม.ค. 2551 – ธ.ค. 2559
มี.ค. 2552 –ธ.ค. 2559

ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2559

ม.ค. 2560 – ปัจจุบนั

พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั

พ.ค. 2560 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลา

บริ ษทั พีพีเอ็น เอส แอส
โซซิเอท จากัด
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวิต
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
บลจ.กรุ งศรี

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

พ.ค. 2554 - ปัจจุบนั

106
ธนาคาร

บริ ษทั ประกัน

ธนาคาร

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

จัดการกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)
- Advanced Audit Committee Program (AACP)
Class 28/2018

คุณวุฒกิ ารศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการและผูจ้ ดั การ

พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553
พ.ย. 2552 - ธ.ค. 2558

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

พ.ค. 2547 – ต.ค. 2549

ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2559

ก.ย. 2550 – ธ.ค. 2559

มิ.ย. 2553 – ธ.ค . 2559

ตาแหน่ ง

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
ปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการ

ระยะเวลา

AIG Card (Thailand)
Co., Ltd.

บมจ. อยุธยา โทเทิล
โซลูชน่ั
บจก. สยามเรี ยลตี้แอนด์
เซอร์วสิ
AIG Consumer Finance
Group (Thailand)

บมจ. โทเทิล เซอร์วสิ
เซส โซลูชน่ั ส์
บมจ. โทเทิล เซอร์วสิ
เซส โซลูชน่ั ส์
บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล
เซอร์วสิ เซส

บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอที
เอ็มเอ็กซ์ จากัด

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ม.ค. 2551 – ก.ย. 2558

107

บัตรเครดิต

สิ นเชื่อบัตรเครดิต
นายหน้าและตัวแทนขาย
สิ นค้าเงินผ่อน
สัญญาเช่าทางการเงิน
สาหรับยานยนต์
การให้เช่าและให้เช่า
แบบลิสซิ่งยานยนต์
บัตรเครดิต

ติดตามสิ นเชื่อ

ให้บริ การระบบชาระเงิน
และเงินโอนระหว่าง
ธนาคาร
ติดตามสิ นเชื่อ

ประเภทธุรกิจ

8

7

ลาดับ

นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ

นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล

69

57

อายุ
(ปี )

-

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- สาขา Business Administration St. Joseph's
University, Philadelphia U.S.A.
คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2545 : DCP Class 2002/20
2558 : Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries Class 8/2015
2561 : Advanced Audit Committee Program
Class 29/2018
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- บริ หารธุ รกิจ, Asian Institute of Management
คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมอื่นๆ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
2544 : Director Certification Program -Class
7/2001 (DCP 7/2544)
2547 : Director Accreditation Program - Class
7/2547 (DAP 7/2547)

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ระยะเวลา

กรรมการ
กรรมการ

ม.ค. 2547 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2542 – ปัจจุบนั

ก.ค. 2557-ปัจจุบนั

ก.ค. 2557- ปัจจุบนั

ม.ค. 2555 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
Investment Advisor
Vice President (Fund
Management Department)

ตาแหน่ ง

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ ส
เซส จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
Sunrise Equity Co., Ltd.
The Mutual Fund Public
Company Limited

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลความ
เสี่ ยงและกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
ที่ปรึ กษา

ส.ค. 2557- ปัจจุบนั

2545 - 2547
2539 - 2543

2545 - ปัจจุบนั

108
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่ายถ่านหิ น
ผลิตและจาหน่าย

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั ด้านการลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)
2558 : Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries Class 10/2558
โดย International Institute for Management
Development (IMD) Switzerland :
2543 : Managing Corporate Resources - IMD,
Switzerland
2545 : Breakthrough Program for Senior
Executives - IMD, Switzerland
2549 : Senior Management Program, - IMD,
Switzerland

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ และรองประธาน
บริ หาร กิจการสระบุรี
กรรมการ และรองประธาน
บริ หาร (Subsidiaries)
กรรมการ

ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั

ก.พ. 2545 - ก.พ. 2559
ก.ค. 2547 - ธ.ค. 2554

ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ

ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2547
ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2548

ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547

ก.ค. 2547 - ธ.ค. 2555

ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547

กรรมการ

ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมการ

ระยะเวลา

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีเกิ้ล ซีเมนต์ โฮ
ลดิ้ง จากัด
บริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ ตรา
เพชร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กระรัต ฟอเซต
จากัด

Chip Monk Insee
Cement Corporation
(Cambodia)
บริ ษทั คอนวูด จากัด

Siam City Cement
(Vietnam) Limited
(Subsidiary) / Vietnam
Siam City Cement
(Lanka) Limited
(Subsidiary) / Sri Lanka

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั

109

ผลิตและจาหน่ายจาน
ชาม
ผลิตและจาหน่าย
กระเบื้องมุงหลังคา
ผลิตจาหน่ายก๊อกน้ า

ปูนซีเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้างในประเทศ
เวียดนาม
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้างในประเทศ
ศรี ลงั กา
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศ
กัมพูชา
ผลิตและจาหน่ายไม้ฝา
และเชิงชาย
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตซีเมนต์

ประเภทธุรกิจ

10

9

ลาดับ

นางสาวรัตนา เอกพินิจ

นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่ม
งานขายและลูกค้า

ชื่อ - สกุล

57

59

อายุ
(ปี )

-

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- SASIN Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MBA -Finance, Ball State University, U.S.A.
คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
หอการค้า

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ระยะเวลา

Senior Sales

2534 – 2538

2558 – 2561

พ.ย. 2561- ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุน
องค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานลูกค้าสถาบัน

2538 - ต.ค. 2543

ก.พ. 2544 - 2550

2550 – 2551

พ.ย. 2552 - ปัจจุบนั

ทนายความและที่ปรึ กษา
กฎหมายภาษีอากร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานขายและลูกค้า
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ลูกค้าสถาบัน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การร่ วม –
สายบริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร-สาย
การตลาดผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาดและเลขานุการ
คณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

บริ ษทั หลักทรัพย์ภทั ร

Baring Securities
( Thailand )
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริ ษทั กะรัตสุ ขภัณฑ์
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี จากัด
(มหาชน)
สานักงานทนายความ
ดร.มานะ
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กร
ไทย จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ Asset
Plus จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ม.ค. 2523 - มี.ค. 2525

เม.ย. 2525 - ส.ค. 2529

ก.ย. 2529 - ธ.ค. 2539

มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2542

110
บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้าน
กฎหมาย
บริ ษทั หลักทรัพย์

ผลิตและจาหน่าย
สุ ขภัณฑ์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
กระเบื้องปูพ้นื

ประเภทธุรกิจ

111

15

14

13

ลาดับ

นางเบญจวรรณ ทรัพกลิ่น
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสและผูจ้ ดั การ
ฝ่ าย สายงานกากับดูแลธุ รกิจ

นายสมชาย ทรรศนียศ์ ิลป์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (สาย
งานทรัพยากรบุคคล)

นายฐิติวชั ร กรวุฒิ

ชื่อ - สกุล

52

56

46

อายุ
(ปี )

40

169

-

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- BA, บริ หารธุ รกิจ การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT)
- สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
(IIA)

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชัน่
คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- บริ หารธุ รกิจ – การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ระยะเวลา

13 ส.ค.2546 – 9 มี.ค. 2548

10 มี.ค.2548 - ปัจจุบนั

2540 - 2545

2545 - 2548

2548 - 2550

2550 - ปัจจุบนั

2548 - 2555

2555 - 2560

2560 - ปัจจุบนั

112
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสและ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานกากับ
ดูแลธุ รกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ าย
ตรวจสอบและพัฒนาระบบ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ผูอ้ านวยการ
สายงานวาณิ ชธนกิจ
ผูอ้ านวยการ
สายงานวาณิ ชธนกิจ
รองผูอ้ านวยการ
สายงานวาณิ ชธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานทรัพยากร
บุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารงานกลาง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไปและการพนักงาน

ตาแหน่ ง

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี
เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการ
กากับการซื้อขายสิ นค้า
เกษตรล่วงหน้า
บริ ษทั เพาเวอร์-พี จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์
ไทยพาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์
บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

กากับการประกอบธุ รกิจ
ซื้อขายสิ นค้าเกษตร
ล่วงหน้า
ธุ รกิจก่อสร้าง

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

16

ลาดับ

นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(กลุ่มงานกากับดูแลธุ รกิจและ
กฎหมาย)

ชื่อ - สกุล

54

อายุ
(ปี )

20

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย ธุ รกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
(IIA)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การอบรม
- วุฒิบตั รโครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อ
เตรี ยมตัวเป็ น CIA ,คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความรู ้พ้ืนฐานและเทคนิคการกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับ Compliance Officer,สมาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่กลุ่มงานกากับดูแล
ธุ รกิจและกฎหมาย
Senior Vice President –
Internal Audit
&Compliance Department
Senior Vice President –
Internal Audit
&Compliance Department
Senior Vice President –
Internal Audit &
Compliance Department

ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั

ต.ค. 2543 - ก.ย. 2545

ต.ค. 2545 - มิ.ย. 2546

ก.ค. 2546 - ส.ค. 2554

ส.ค. 2547 - ส.ค. 2561

มี.ค.2541 – ต.ค. 2543

บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย)

บล.โกลเบล็ก จากัด

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด

บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี

บริ ษทั หลักทรัพย์ นิธิ
ภัทร จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์ โกล
เบล็ก จากัด

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ าย
กากับและตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในและกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในและกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงาน

พ.ย.2545 – 12 ส.ค.2546

พ.ย.2543 – ต.ค. 2545

บริษัท

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
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บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ลาดับ

1

อายุ
(ปี )

/1

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(จานวนหุ้น)

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ - สกุล

ทบทวนความรู ้ดา้ นกฎหมายและจรรยาบรรณ
ผูจ้ ดั การกองทุน,สมาคมบริ ษทั จัดการกองทุน
- ASCO Compliance Training Program, สมาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์
- Foreign Account Tax Compliance Act, สมาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์
- การกากับดูแลและบังคับใช้กฏหมายในตลาดเงิน
ตลาดทุน รุ่ นที่ 1, ศูนย์บริ การวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- Corporate Governance
for Executives รุ่ น 6/2016,สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
- Corporate Governance For Capital Market
Intermediaries (CGI 12/2559)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย- การ
อบรมหลักสูตร Digital Law and Security
Digitalization For Thailand 4.0 Technology
Security And Law สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูงและ
กลาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่ วมกับสานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การ(มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ระยะเวลา

พ.ย. 2528 - ก.ย. 2536

ต.ค. 2536 - ก.ย. 2542

ต.ค. 2542 - ก.ย. 2543

114
Vice President –Internal
Audit &Compliance
Division
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับดูแลและ
ตรวจสอบภายใน
Audit Manager

ตาแหน่ ง

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

บมจ.เงินทุนบุคลัภย์

บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

บริ การสอบบัญชี

บริ ษทั เงินทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
นายซูดาร์ โก ฮาร์ โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์
นางวรนุช เดชะไกศยะ
นายสิทธิไชย มหาคุณ
นายวิธพล เจาะจิตต์
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
นายวันชัย โตสมบุญ
นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล
นางสาวรัตนา เอกพินิจ

ชื่อ-สกุล

//
//
//
//
//

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

X
X
X
X
X
X/
X/
X/
//
//

บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี

X

หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด

X

บมจ. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วส
ิ เซส

X

บจก.เงินติดล้อ

X

บจก.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วส
ิ เซส

X

บจก.กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ

X

บจก.แดน สยาม

X

บจก.แซม สยาม

X

บจก. บัตรกรุงศรีอยุทธยา

X

บมจ.อยุธยา แคปปิตอล
เซอร์วิสเซส

X

บมจ.โทเทิล เซอร์วิสเซส
โซลูชน
ั่ ส์
บจก.ทําทําไป

X

X

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)

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผูบ
้ ริหารและผู้มีอา
ํ นาจควบคุมของบริษท
ั ฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์

X

(เวียดนาม) จํากัด

นางสาวพรพรรณ สกุลศรี วิชยั
นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์
นายฐิ ติวชั ร กรวุฒิ
นายสมชาย ทรรศนีย์ศิลป์
นางเบญจวรรณ ทรัพกลิน่
นางสาวอิศรา กันติรัตนาวงศ์

X หมายถึงกรรมการ
/ หมายถึงกรรมการตรวจสอบ
// หมายถึงผู้บริ หาร

11
12
13
14
15
16
ชือ
่ -สกุล
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

//
//
//
//
//
//

บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี

หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด

บมจ. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส

บจก.เงินติดล้อ
บจก.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส

บจก.กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ

บจก.แดน สยาม

บจก.แซม สยาม

116

บจก. บัตรกรุงศรีอยุทธยา
บมจ.อยุธยา แคปปิตอล
เซอร์วส
ิ เซส
บมจ.โทเทิล เซอร์วิสเซส
โซลูชน
ั่ ส์
บจก.ทําทําไป

บจก. กรุงศรี ฟินโนเวด
บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนรวม
กรุงศรี จํากัด

บริษท
ั พีพีเอ็น เอส แอส โซ
ซิเอท จํากัด

บริษท
ั ปูนซีเมนต์นครหลวง
จํากัด (มหาชน)

บริษท
ั ลานนารีซอร์สเซส
จํากัด (มหาชน)

บริษท
ั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
(เวียดนาม) จํากัด

117

เอกสารแนบ 2
118

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางเบญจวรรณ
ทรันางเบญจวรรณ
พย์กลิ่น
ทรั
อายุ พย์กปีลิ่น
อายุ 52 ปี

ชื่อ

เมษายน
1 เมษายน
2561

วันที่ได้รบั การ
แต่งตัง้

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
- การธนาคาร
ปริญญาตรี จากมหาวิ
คณะบริหารธุ
รกิยจรามคํ
สาขาวิ
ชาการเงิน
ทยาลั
าแหง
จากมหาวิทยาลั
ยรามค
วุการธนาคาร
ฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในวิ
ชาชี
พ ( าแหง
- สมาชิ
วุฒิบกตั สมาคมผู
รผู้ตรวจสอบภายในวิ
ช
าชี
พ (CPIAT)
้ ตรวจสอบภายในแห่
งประเทศ
- ไทย(
สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย(IIA)
การอบรม
การอบรม
ความรู้พื ้นฐานและเทคนิคการกํากับดูแลการ
- ปฏิ
ความรู
พื ้นฐานและเทคนิ
คการกากับดูแลการ
บตั ิง้านสํ
าหรับ
สมาคม
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านส
าหรั
บ
Compliance
Officer,
สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์
สมาคม
- บริASCO
Compliance
Training
Program,สมาคม
ษัทหลักทรัพย์
บริษัท้ ดหลั
กทรัพย์ ยบในตราสารหนี ้ สมาคม
ความรู
้ านกฎระเบี
- ตลาดตราสารหนี
ความรู้ด้านกฎระเบี
้ไทยยบในตราสารหนี,้ สมาคม
ตลาดตราสารหนี
การอบรมหลักสูตร้ไทย
- การอบรมหลักสูตร Digital Law and Security
Digitalisation For สํThailand
Technology
าหรับผู้บ4.0
ริหารระดั
บสูงและ
Security
And
Law
ส
าหรั
บ
ผู
้
บ
ริ
ห
ารระดั
บสูงและ
กลาง คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลาง
คณะนิ
ต
ศ
ิ
าสตร์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ธรรมศาสตร์
ร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
บสานักส์กงานพั
นาธุรกรรมทาง
อิร่เวล็มกั
กทรอนิ
องค์กฒ
ารมหาชน)
อิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส์
องค์
ก
ารมหาชน)
การกํากับดูแลและบังคับใช้ กฎหมายในตลาดเงิน
- ตลาดทุ
การกากัน บดูศูแนลและบั
งคัชบาการแห่
ใช้ กฎหมายในตลาดเงิ
ย์บริการวิ
งจุฬาลงกรณ์ น
ตลาดทุ
น
,
ศู
น
ย์
บ
ริ
ก
ารวิ
ช
าการแห่
งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติการอบรม
บริ ษทั

บริษัทหลักทรัพย์ กิม
บริ
ัทหลักทรัพย์ กิม
เอ็งษ(ประเทศไทย)
เอ็
ง
(ประเทศไทย)
จํากัด
จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ นิธิ
บริ
ภัทษรัทจํหลั
ากักดทรัพย์ นิธิ
ภัทร จากัด

มี.ค.
ต.ค.
มี.ค.2541 – ต.ค.
2543

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอ
บริ
ษัทหลั
พย์ ยูโอ
บี เคย์
เฮียกนทรั(ประเทศ
บีไทย)
เคย์จํเฮีายกันด (ประเทศ
ไทย)
ากักดทรัพย์ โกล
บริษัทจหลั
บริ
ษ
ั
ท
หลั
เบล็ก จํากักดทรัพย์ โกล
เบล็ก จากัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุง
บริ
ทรัพย์ กรุง
ศรีษจํัทาหลั
กัดก(มหาชน)
ศรี จากัด (มหาชน)

พ.ย.
ต.ค.
พ.ย.2543 – ต.ค.
2545

พ.ย.
ส.ค.
พ.ย.2545 – 12 ส.ค.
2546

ส.ค.
13
มี.ค.ส.ค.2546 – 9
มี.ค. 2548

ระยะเวลา

มี.ค.
ปั10จจุมีบ.ค.2548
นั
ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยผู้จดั การ ฝ่ าย
ผูตรวจสอบภายในและ
้ ชว่ ยผู้จดั การ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในและ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

ตาแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสและ
ผูผู้ จ้ จดั ดั การฝ่
โสและ
การฝ่ายอาวุ
าย สายงาน
ผูกํ้ จาดั กัการฝ่
ายรสายงาน
บดูแลธุ
กิจ
กผูากั
บ
ดู
แ
ลธุ
รกิจ ฝ่ าย
้ ชว่ ยผู้อํานวยการ
ผูตรวจสอบและพั
้ ชว่ ยผู้อานวยการฒนา
ฝ่ าย
ตรวจสอบและพั
ฒ
นา
ระบบ
ระบบ
ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ ฝ่ าย
ผูกํ้ ชาว่ กัยผู
้ อานวยการ ฝ่ าย
บและตรวจสอบการ
กปฏิ
ากับบตั และตรวจสอบการ
ิงาน
ปฏิ
ิงานฝ่ ายตรวจสอบ
ผู้จบดั ตัการ
ผูภายในและกํ
้ จดั การ ฝ่ ายตรวจสอบ
ากับดูแลการ
ภายในและก
ปฏิบตั ิงาน ากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน

ประสบการณ์การทางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานการกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั

119

หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ

ดูแลรับผิดชอบงานของฝ่ าย
ดูกํแาลรักับบดูผิแดลธุ
ชอบงานของฝ่
รกิจและฝ่ ายาย
กตรวจสอบซึ
ากับดูแลธุรง่ กิครอบคลุ
จและฝ่ ายมทังด้
้ าน
ตรวจสอบซึ
ง
่
ครอบคลุ
้ ิงาน
าน
งานกํากับดูแลการปฏิมบทัตั งด้
งานก
( ากับดูแลการปฏิ
ของบริบตัษิงัทาน
(Compliance)
ของบริ
เป็ นไปตามกฎ ระเบียษบทััท งของ
้
เป็หน่
นไปตามกฎ
ระเบี
ย
บทั
งของ
้
วยงานกํากับที่เกี่ยวข้ องและ
หน่
วยงานกากับที่เกี่ยษวข้ัทอและ
ง
ตามนโยบายของบริ
และตามนโยบายของบริ
บริษัทแม่ และงานด้ าน ษัท
และบริ
ษัทแม่ และงานด้
ตรวจสอบภายในเพื
่อให้าแนน่ใจ
ตรวจสอบภายในเพื
่อให้ แน่ใมจ
ว่าบริษัทมีระบบการควบคุ
ว่ภายในที
าบริษัทมี่ดรีแะบบการควบคุ
ละมีประสิทธิภมาพ
ภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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เอกสารแนบ 3

งบการเงิน ส�าหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การมี ระบบการควบคุม ภายในที่ ดีมี ความสํ าคัญ อย่างยิ่ง สํ าหรั บบริ ษัทจดทะเบียนหรื อ
บริ ษัทที่มีประชาชนเป็ นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ยง
หรื อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทและผู้ที่มีส่วนได้ เสียได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงเป็ น
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทที่จะต้ องดําเนินการให้ มั่นใจว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้ อกํ าหนดที่เกี่ ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสียหาย
รวมทังมี
้ การจัดทําบัญชี รายงานที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ รับความร่วมมือ
เป็ นอย่างดีจากไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วย
ให้ บริษัทใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทด้ วย
ตนเอง
แบบประเมินนี ้ ได้ จดั ทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2556 และนํามาปรับให้ เข้ าใจง่ายขึน้ รวมทังเหมาะสมกั
้
บบริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
คําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ ขยายความแต่ละ
ส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้ เข้ าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ ชัดเจน
ยิ่งขึ ้น
บริษัทควรใช้ แบบประเมินนี ้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุม ภายในอย่า งน้ อ ยทุก ปี และอาจมี การทบทวนเพิ่ ม เติม หากเกิ ดเหตุการณ์ ท่ี อาจส่ง ผล
กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มี
ความเข้ าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยู่บนพื ้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้ ว
พบว่า บริ ษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้ อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนัน้
หรื อมีแล้ วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบไว้ ด้วย
1 เป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้ แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน
(Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่ค้า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
ซือ่ ตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงาน
ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกํา หนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบ
ข้ อ กํ า หนดและบทลงโทษเป็ นประจํ า ทุก ปี รวมทัง้ มี ก ารเผยแพร่ code of
conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซือ่ ตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
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บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริ หารให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนันๆได้
้
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิ เรื่ องการควบคุมภายใน ในองค์กร
ซึง่ ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุ นการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุม
ภายในอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เช่ น แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ใ นส่ ว นงานที่ สํ า คัญ ซึ่ง ทํ า ให้ เ กิ ด การ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
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4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ าง
สมํ่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
สื่อสารกระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรือเตรียมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สําคัญ
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5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุก
คนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ
ในกรณีที่จําเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารกําหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ
และการให้ รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท
5.3 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดย
เน้ นให้ สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน
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6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจ
ในขณะนัน้ โดยแสดงได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สําคัญ เช่น
ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมัติ และสื่ อสารนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร
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7.1 บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่างๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์ ก ร ซึ่ง รวมถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นกลยุทธ์ การดํ า เนิ นงาน การรายงาน การปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรั บ
ความเสี่ ย งนัน้ (acceptance) การลดความเสี่ ย ง (reduction) การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)
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8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทํา รายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สูญเสียทรั พย์ สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ ูบ ริ หาร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้ มาหรือใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้าหมายที่กําหนดแล้ ว รวมทัง้ ได้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริมให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น
ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริงจนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ ไขการทุจริต
8.4 บริ ษั ทได้ สื่ อ สารให้ พ นักงานทุกคนเข้ า ใจและปฏิบัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติ ที่
กําหนดไว้
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9.1 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
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/
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10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์ อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และ
ลําดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกัน
การทุจ ริ ตได้ เช่น มี การกํา หนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผู้บริ หารแต่ ละระดับ
ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึก
ข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้
เครื่องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกรณีต่างๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ
สอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทํ าสัญ ญาซือ้ ขายสิ นค้ า การให้ ก้ ูยื ม การคํา้ ประกัน
บริ ษั ท ได้ ติ ด ตามให้ มั่น ใจแล้ ว ว่ า มี ก ารปฏิ บัติ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ต กลงกันไว้ ต ลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้ ามกําหนด หรื อมีการทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษั ทกํ าหนดให้ ก ารควบคุมภายในมี ความหลากหลายอย่า งเหมาะสม เช่ น การ
ควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุ่มบริ ษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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11.1 บริ ษั ทควรกํ า หนดความเกี่ ย วข้ อ งกันระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความ
เหมาะสม
11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความ
เหมาะสม
11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
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12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บ ริ หาร หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่ า ว ต้ อ งผ่ า นขัน้ ตอนการอนุมัติ ที่กํ า หนด เช่ น
ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ ส่วนตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสีย ใน
ธุรกรรมนัน้
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทัง้
กําหนดแนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วม
นัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้ อนี ้)
12.5 บริ ษัทกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิ
โดยผู้บริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุค ลากรที่ มี ค วามสามารถ รวมถึง การครอบคลุม กระบวนการแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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13.1 บริษัทกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของ
ข้ อมูล
13.3 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรั บใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริ ษั ท ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท ได้ รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ เอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบย้ อ นหลัง เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของ
กรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อม
เหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่ องใน
การควบคุมภายใน บริษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสาร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ และ ทําให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทาน
รายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอ
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ข้ อมูลอื่นนอกจากที่ไ ด้ รับจากผู้บ ริ หาร รวมทัง้ การติด ต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญ ชี
ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการ
ร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่างๆ ภายในบริ ษัท
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower
hotline) ได้ อย่างปลอดภัย
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15.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนการสื่ อ สารข้ อ มูล กับ ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้ องเรียน เป็ นต้ น
15.2 บริษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียภายนอก
องค์ ก รสามารถแจ้ ง ข้ อ มูล หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกับ การฉ้ อฉลหรื อ ทุจ ริ ต ( whistle-blower
hotline) แก่บริษัทได้ อย่างปลอดภัย

16.1 บริษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น
กําหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ และ
ความสามารถ
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16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)

17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อ
ติด ตามแก้ ไ ขอย่ า งทันท่ ว งที หากผลการดํ า เนิ นงานที่ เ กิ ดขึน้ แตกต่า งจากเป้าหมาย ที่
กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ ห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพลัน ในกรณี ท่ี เ กิ ด
เหตุการณ์ หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื น
กฎหมาย หรื อมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อ บกพร่ องที่ เ ป็ นสาระสํ าคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
(แม้ ว่ า จะได้ เริ่ มดํ า เนิ น การจั ด การแล้ ว) ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ นสาระสํ าคัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

/

/

/

/

/

/

179

บริษท
ั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน
้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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