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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 ลิ ต 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
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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 สิ น้ ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทฯ มี สิ น 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 ระยะเวลาในการลงทุนไม่เกิ 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 เรื 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 ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ ยวข้ องอื่นๆ
ปรับตัวสูงขึ ้นช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจที่ยงั รุนแรง
การซื อ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (TFEX) มีป ริ 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 หรื อน้ 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 าผิ ดนัดชํ 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 าอาจผิ ดนัดชํ 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 เกิดการแย่ง 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
สัญญาและปั 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 าผิ ดนัดการชําระค่าซื อ้ หลักทรั พย์ และ/หรื อ ผิ ดนัดส่งมอบ
หลักทรัพย์ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ทางสายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์จะแจ้ งให้ ผ้ ูแนะนําการ
ลงทุนที่ดูแลลูกค้ ารายดังกล่าวทราบ เพื่ อทําการบอกกล่าวแก่ลูกค้ า เพื่อให้ ดําเนินการชําระเ งิ 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
-ไม่มี32

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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กว่า 43 ปีที่หลักทรัพย์ กรุงศรี ก้าวสู่เส้นทางธุรกิจหลักทรัพย์และด�ำรงอยู่คู่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ก้าวแรก หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นบริษัทสมาชิก หมายเลข 29 และได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างยิง่ ด้านการให้บริการลูกค้าผูม้ อี ปุ การคุณยาวนานเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
ผ่านเหตุการณ์ส�ำคัญอย่างมั่นคงด้วยความไว้วางใจจากรุ่น สู่รุ่น สืบทอดกันมา
ย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2518 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้เปิดท�ำการซื้อขายเป็นวันแรก ด้วยวิธี
เคาะกระดาน ณ อาคารศูนย์การค้าสยาม ขณะนั้นใช้ชื่อ
บริษัทว่า “บริษัท กรุงศรีอยุธยาการลงทุน จ�ำกัด” ภาวะ
เศรษฐกิ จ ขณะนั้ น ตลาดหุ ้ น สามารถระดมทุ น เพื่ อ พั ฒ นา
ธุรกิจให้ดำ� เนินราบรื่นโดยการ น�ำเงินไปขยายกิจการได้แบบ
ก้าวกระโดด รวมถึงสร้างการเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจได้มาก
ส่วนนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนก็สามารถท�ำก�ำไรได้ดี จึงได้รับ
ความสนใจจากนั ก ลงทุ น ในสมั ย นั้ น เป็ น จ� ำ นวนมาก
ทัง้ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายบุคคล บริษทั จึงตัง้ มัน่ ที่
จะพัฒนาฐานลูกค้าทัง้ สองด้านให้เกิดความมัน่ คงเป็นปึกแผ่น
และเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ จนถึง
ปัจจุบันซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยรางวัล SET Award 2018

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม
ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) – หลักทรัพย์ กรุงศรี ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าเป็น
อันดับแรกเสมอ เน้นความพึงพอใจ และความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นส�ำคัญ บริษทั ฯ สร้างทีม
งานที่มีคุณภาพ แม่นย�ำและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการให้คำ� แนะน�ำที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพ
การให้บริการและไว้วางใจในการใช้บริการของเรา การสร้างความหลากหลายเพือ่ ศักยภาพการเติบโต
ของธุรกิจในปัจจุบัน หลักทรัพย์ กรุงศรี มีลูกค้าสถาบันกว่า 40 ราย ประกอบด้วย บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทกลุ่มประกัน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนประกันสังคม และบริษัทในต่างประเทศ โดยหลังจากนี้ หลักทรัพย์ กรุงศรี มีแผนที่จะ
ขยายธุรกิจไปทีล่ กู ค้าสถาบันในต่างประเทศให้มากขึน้ และเพิม่ บทวิเคราะห์ให้มคี วามหลากหลายและ
ครอบคลุมสินทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาดทุนให้มากขึ้น โบรกเกอร์ที่ยืนหยัดอยู่ได้มายาวนานเช่นนี้จะต้อง
มีการพัฒนาการบริการให้สามารถตอบโจทย์ด้านการลงทุนของลูกค้ามาได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละ
ช่วงเวลามีการบริหารข้อมูล บทวิเคราะห์จากทีมวิเคราะห์ที่มีความแม่นย�ำ และทันต่อสถานการณ์
ทีมนักวิเคราะห์ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์ สามารถน�ำเสนอบทวิคราะห์ที่มีคุณภาพ
ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ซื้อ-ขาย ของนักลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561

หลักทรัพย์ กรุงศรี รับรางวัล “นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2561 “Best Analyst Awards
2018” จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจ�ำนวน 2 รางวัล
1.
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) (ประเภทนักลงทุนสถาบัน)
2.
ประเภทกลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร (ประเภทนักลงทุนสถาบัน)

35

ผนวกกับความทุ่มเทพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกรรมให้
รวดเร็วและเชือ่ ถือได้ทจี่ ะส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุนผูม้ อี ปุ การะคุณของเรา และอีกปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
คือ การพัฒนาบุคลากรผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการลงทุน จะต้องได้รบั การอบรม ฝึกฝนเรียนรู้ขั้นตอนและ
รูปแบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสูงโดยมีการจัดอบรมและสอบภายในเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การสอบตามข้อก�ำหนดของทางการเพื่อยกระดับการให้บริการเพื่อยกระดับการให้บริการที่สูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาตลาดทุนเพื่อนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
International Finance Awards 2018 :
Most Innovative Mobile Trading Application Thailand
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เนื่องจากตลาดทุนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบองค์รวม ผ่านวิกฤต
เศรษฐกิจมาหลายยุคสมัย รูปแบบและช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล การส่งค�ำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์
ล้วนมีพัฒนาการมาตามล�ำดับ อาทิ จากการส่งค�ำสั่งซื้อ-ขาย ผ่านระบบเคาะกระดานเปลี่ยนเข้าสู่
ยุคส่งค�ำสั่งซื้อ-ขายเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มาถึงยุคดิจิทัลที่สามารถท�ำธุรกรรมผ่านโทรศัทพ์มือถือ
ได้อย่างสะดวกสบาย หลักทรัพย์ กรุงศรี จึงมีการพัฒนาการบริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) ของนักลงทุนที่เน้นความรวดเร็ว
คล่องตัว และเชื่อถือได้ เรามีการพัฒนาเครื่องมือการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยในปี พ.ศ. 2561
ที่ผ่านมา หลักทรัพย์ กรุงศรี ได้รับรางวัล International Finance Award 2018: Most Innovative Mobile
Trading Application Thailand จากสื่อในระดับสากล โดยการพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพผ่านระบบ

โทรศัทพ์มอื ถือ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงการเรียนรู้พนื้ ฐานเพือ่ เตรียมตัวเป็นนักลงทุน หรือลงทุนอยู่แล้ว
ก็ตาม ควรค�ำนึงถึงปัจจัยหลัก 4 ประการ เพื่อตั้งเป้าหมายส�ำหรับก�ำหนดรูปแบบการลงทุน

• เงินทุน				 • ระยะเวลาการลงทุนตามเป้าหมาย
• ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ด้วยตัวเลือกที่มากมายในตลาดทุน หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นอีกหนึ่งโบรก์เกอร์ที่ให้บริการ
ทางการเงิน และการลงทุนที่แตกต่างอย่างยั่งยืนมากว่า 43 ปี เพราะเราสามารถตอบโจทย์ด้านการ
ลงทุน คือ การบริหารความมั่งคั่งด้วยการสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับสไตล์ของ
ตนเองในรูปแบบการลงทุนส่วนบุคคล ตอบโจทย์การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน และ
หลักการกระจายความเสี่ยง ท�ำให้การลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์),
กองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามช่วงโอกาสเวลาการลงทุนที่เหมาะสมให้นัก
ลงทุนได้เลือกพิจารณา เป็นทีป่ รึกษาด้านการลงทุนทีเ่ ข้าใจสภาวะตลาด ให้บริการทีห่ ลากหลายเพือ่
ตอบโจทย์ด้านการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย โดยเรามีบริการ

• ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
• ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ธุรกิจการ
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