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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...ภายใต้
ทิศ้นทางการลงทุนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนโดยภาพรวม
และมีคปีวามแข็
งแกร่งมากขึ
มีทิศทางลดต�
่ำลงประมาณร้
ยละรกิ11
เมื่อเทียบบกั
ปีก่อนหน้
า ส่งผลให้
ักลงทุ
ขาดความเชื
จากการที
่บริ ษัทฯ มีแอผนธุ
จในการปรั
ปรุบงและพั
ฒนาการให้
บริ กนารลู
กค้ านสถาบั
นในช่วง่อมั่น
ในการลงทุ
นโดยเฉพาะอย่
กลงทุทนธิรายย่
อย ่ อซึงมื
่งเป็อนและแนวทางในการให้
ฐานลูกค้าหลักของบริบษริัทกฯารลู
มีคกวามระมั
2-3 ปี ที่ผ่านมา
ทัง้ การปรับางยิ
ปรุ่งงนัประสิ
ภาพเครื
ค้ าสถาบัดนระวัง
ในการตั
ดสินใจลงทุ
นมากขึ
้น
เพื่ อ ตอบโจทย์
ค วามต้
องการของลู
ก ค้ า เป็ นสํ า คัญ พร้ อมกับ การพัฒ นาคุณ ภาพบุค ลากรและ
ด้านอันดับบรินายหน้
าซื้อ่งเน้
ขายหลั
ย์ขนองบริ
ษัททํฯ าดีให้ขึ้นในปี
มาอยู
ดับที่ 19
นปีกล่อทีนหน้
คุณภาพการให้
การโดยมุ
นลูกค้กาทรัเป็พนศู
ย์กลาง
ที่ผ่อ่านั นมาบริ
ษัท(ขณะที
ฯ ได้ รับ่ใรางวั
่ทรงาอยู่
ทีเกีอ่ ยนั รติ
ดับขทีองอุ
่ 21)ตสาหกรรม
เป็นทางหนึคืง่ อทีแ่ รางวั
สดงถึ
ความสามารถในการแข่
งขันษของบริ
ฯ ทีด่ ลขี อันึ้ นและมี
ล งSET
Awards 2018 โดยบริ
ัทฯ ได้ รษับทั รางวั
ทรงเกีคยวามแข็
รตินี ้เป็งนแกร่ง
มากขึ
้น
ครั ง้ แรกในรอบ
15 ปี ด้ านบริ ษัทหลักทรั พ ย์ ที่ให้ บริ การหลักทรั พ ย์ แก่ลูกค้ าสถาบันยอดเยี่ ยม
่บริษัทฯาเร็มีจแทีผนธุ
ในการปรั
งและพัษฒ
ซึง่ นับเป็จากการที
นหนึง่ ในความสํ
่เป็ นรรูกิปจธรรมอี
กขันหนึ
้ บปรุง่ ของบริ
ัทฯนาการให้บริการลูกค้าสถาบันในช่วง
2-3 ปีที่ผณ่านมา
ทั้งการปรั
บปรุงประสิทธิภาพเครืษ่อัทงมืผมขอขอบคุ
อและแนวทางในการให้
โอกาสนี
้ ในนามของคณะกรรมการบริ
ณลูกค้ าและผูบ้ ถริือกหุารลู
้ นทุกกค้ท่าาสถาบั
น ที่ให้นเพื่อ
ตอบโจทย์
องการของลู
นส�ำคัญ พร้
บการพัฒนาคุ
ณภาพบุ
การสนับสนุความต้
นและไว้
วางใจการดํกาค้เนิาเป็
นงานของบริ
ษัทอฯมกัและขอขอบคุ
ณคณะผู
้ บริคหลากรและคุ
ารตลอดจนณภาพการ
ให้
การโดยมุ
่งเน้่ทนมุ่ ลูเทแรงกายแรงใจ
กค้าเป็นศูนย์กลาง
ท�ำงให้
ในปีที่ผ่านมาบริ
ฯ ได้รับนรางวั
ลที่ทรงเกี
พนับกริงานทุ
กท่านที
ในการส่
มอบการบริ
การที่มีคษณ
ุ ัทภาพเป็
ที่พอใจของลู
กค้ยารติของ
อุอย่ตสาหกรรม
ล งSET
Awards
โดยบริ่ทษําให้
ัทฯบได้
ลอันทรงเกี
ยรติบนโตขึ
ี้เป็น้นเป็
ครั้งนแรกในรอบ
างมีความรัคืบอผิดรางวั
ชอบสู
ล้ วนเป็
นองค์2018
ประกอบที
ริษรัทับฯรางวั
สามารถมี
ความเติ
ลําดับ
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พ
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ก
ทรั
พ
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น
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ย
่
ม
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ง
่
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บ
เป็
น
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ง
่
ในความส�
ำเร็จ
และผมหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกท่านต่อไป
ที่เป็นรูปธรรมอีกขั้นหนึ่งของบริษัทฯ
ณ โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้
การสนับสนุนและไว้วางใจการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงาน
ทุกท่านทีท่ ่มุ เทแรงกายแรงใจ ในการส่งมอบการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีพ่ อใจของลูกค้าอย่างมีความรับ
ผิดชอบสูง ล้วนเป็นองค์ประกอบทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ สามารถมีความเติบโตขึน้ เป็นล�ำดับ และผมหวังอย่างยิง่
ว่าจะได้รบั ความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกท่านต่อไป
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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
ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลั
กทรัพกย์ารที
ฯ ปรั
ตัวลดลงราว
ดหรื
อราวร้อยละ 11 มาปิด
กระบวนการทํ
งมอบการบริ
่ดีขบึ ้นให้
แก่ลกู ค้ าอย่189
างเป็จุนรู
ปธรรม
ที่ระดับ 1,563.88
โดยมี
ริมาณการซื
่ยต่อวันตเท่
นบาทดกิจากปั
จจัยมภายนอก
บริ ษัทฯ มีจุกดารจั
ดกิจปกรรมต่
างๆ ที้อ่ขายเฉลี
เป็ นประโยชน์
่อลูากกัค้บา 50,555
อาทิเช่นล้าการจั
จกรรมสั
มนา
เป็
น
หลั
ก
อาทิ
สงครามทางการค้
า
ระหว่
า
งสหรั
ฐ
อเมริ
ก
ากั
บ
จี
น
เป็
น
ปั
จ
จั
ย
หลั
ก
ที
ส
่
ง
่
ผลกระทบต่
อ
บรรยากาศ
ร่ ว มกับ ลูก ค้ า สถาบัน ต่า งประเทศ ในงานนี ม้ ี ทัง้ ลูก ค้ า สถาบัน ในประเทศ และลูก ค้ า สถาบัน
การลงทุ
นในตลาดทุ
นกระจายไปในวงกว้
างไม่นอย่
เพียางมาก
งแต่ในประเทศไทยเท่
นั้น เห็นถึงศักยภาพของ
ต่างประเทศให้
ความสนใจเข้
าร่วมกิจกรรมกั
เป็ นส่วนหนึ่งที่แาสดงให้
นส่วนแบ่
ษทั ฯ ในปี 2561 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.31 จากอันดับที่ 21 มาเป็นอันดับที่
บริษัทฯด้าในเวที
ระดังบทางการตลาดของบริ
สากล
19 เป็นทิในปี
ศทางที
ทัง้ นีเ้ บริ
ป็นษผลจากการที
ษ้ ทั ฯ ได้มแี นวทางในการปรั
บปรุงManagement)
คุณภาพกระบวนการท�
ที่ผด่ ่าีนมา
ัทได้ มีการจัดบ่ ตัริงสายงานลู
กค้ าธนบดี (Wealth
เพื่อเพิำ่มงาน
จนสามารถส่
งมอบการบริ
ีขึ้นให้แ้นก่ซึล่งูกได้
ค้ารอย่
างเป็นรูปบธรรม
ช่องทางหารายได้
ให้ แก่บกริ ษารที
ัทฯ่ดมากขึ
ับการตอบรั
ที่ดี โดยมีทีมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลบัญชีที่มี
ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเข้่เป็ามาร่
นประโยชน์
ลูกาค้นวนมาก
า อาทิเช่จะเป็
น การจั
กรรมสัม่งมนาร่
ความรูบริ
้ ความสามารถและประสบการณ์
วมงานเป็ต่อนจํ
นอีกดช่กิอจงทางหนึ
ที่จะ วม
กัสามารถเพิ
บลูกค้าสถาบั
นต่าแงประเทศ
้มีทงั้ แกร่
ลูกค้งาให้สถาบั
และลู
าสถาบั่งขึน้นต่างประเทศให้
่มรายได้
ละเสริมสร้ในงานนี
างความแข็
กบั บรินษในประเทศ
ัทฯ ได้ อย่างต่
อเนืก่อค้งมากยิ
ความสนใจเข้
มกิจกรรมกัณนลูอย่กาค้งมาก
แ่ สดงให้เห็นถึงศักษยภาพของบริ
ษทั วฯางใจและ
ในเวทีระดับ
ท้ ายนีาร่ผ้ วมขอขอบคุ
าทุกท่เป็
านนส่ผูว้ ถนหนึ
ื อหุ้นง่ ทีคณะกรรมการบริ
ัทที่ ให้ ความไว้
สากล
สนับสนุนบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ล้วนมีส่วนอย่างยิ่งในการ
สนับสนุในปี
นให้ทบี่ผริ่าษนมา
ัทหลักบริทรัษพัทย์ได้กรุมงีกศรี
(มหาชน) มีกกค้ารเติ
บโตอย่
างแข็งแกร่
งดีขึ ้นตามลําเพืดั่บอเพิ่มช่อง
ารจัจํดากัตัด้งสายงานลู
าธนบดี
(Wealth
Management)
ทางหารายได้ให้แก่บริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่ม
รายได้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
ท้ายนี้ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน
บริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนขอขอบคุณพนักงานทุกคนทีล่ ว้ นมีสว่ นอย่างยิง่ ในการสนับสนุนให้บริษทั
หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งดีขึ้นตามล�ำดับ
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คณะกรรมการบริษัท
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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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