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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท
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ประธานกรรมการ

ปี 2562 เป็ นอีกปี ที่ถกู ปกคลุมด้ วยผลกระทบจากปั จจัยสงครามทางเศรษฐกิจของโลกเป็ น
หลัก ตลอดปี ที่ผา่ นมา นักลงทุนรายบุคคลมีสดั ส่วนธุรกรรมในตลาดทุนที่ลดลงต่อเนื่อง
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ผลกระทบของภาพรวมอุตสาหกรรมดังกล่าว ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เท่านัน้ แต่
ยังส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างต่อเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกันด้ วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาและพยายามปรับตัวให้ ทนั กับแนวโน้ มพฤติกรรม
การลงทุนของนักลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได้ วา่ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุง
การบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยคานึงถึงความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ ควบคู่
กับต้ นทุนการดาเนินการ บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า การปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึน้ ย่อมต้ องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการ และรอดูความเติบโตอย่างมัน่ คงต่อไปในอนาคต
ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ผมขอขอบคุณ ลูก ค้ า และผู้ถื อ หุ้น ทุก ท่า น ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนและไว้ วางใจการดาเนินงานของบริษัทฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริ หารตลอดจนพนักงาน
ทุกท่านที่ท่มุ เทแรงกายแรงใจ พร้ อมปรับเปลี่ยนวิธี การทางานให้ เป็ นไปตามทิศทางของอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ที่มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเข้ ม ข้ น เพื่ อดารงการส่ง มอบการบริ การ
ที่ มี คุณภาพเป็ นที่ พ อใจของลูกค้ าอย่างมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสูง ผมหวัง เป็ นอย่างยิ่ง ว่าจะได้ รั บ
ความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกท่านต่อไป
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นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในภาพรวมแกว่งตัวผันผวน โดยในช่วงครึ่ งปี แรกมีการ
ปรับตัวสูงขึ ้นราว 185 จุดขึ ้นทดสอบระดับ 1,748 จุดก่อนที่จะพลิกผันมีทิศทางปรับตัวลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมีการปรับตัวลงจากระดับจุดสูงสุดของปี ลงไปราว 202 จุด ลงทา
จุดต่าสุดของปี ที่ระดับ 1,546 จุดก่อนที่จะมาปิ ดสิ ้นปี ที่ระดับ 1,579 จุด เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากสิ ้นปี
2561 ราว 16 จุด ขณะที่ด้านปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันทาการในปี 2562 อยู่ที่ระดับ 45,987
ล้ านบาทพบว่า ลดต่าลงราว 9% จากปี 2561 ซึ่งเฉลี่ยต่อวันทาการอยู่ที่ระดับ 50,555 ล้ านบาท
(ไม่รวมกลุ่มซื ้อขายสาหรับพอร์ ตบริ ษัท)
ปั จ จัยสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนและการดาเนินธุรกิ จ
นอกเหนือจากปั จจัยสงครามทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีนแล้ ว อุตสาหกรรมโดยรวม
ยังถูกแรงกดดันจากพฤติกรรมและสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนที่มี การเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่
เพียงแต่นกั ลงทุนรายบุคคลที่มีแนวโน้ มส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเท่านัน้ ในปี 2562
ที่ผ่านมายังพบว่า ปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันโดยภาพรวมยังลดต่าลงเช่นเดียวกัน จึงเกิดผล
กระทบทัง้ 2 ด้ านไปพร้ อมกันที่เป็ นปั จจัยส่งผลต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมดังที่ปรากฏ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป บริ ษัท ฯ จึงได้ มีการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการบริ หารงานให้ ดีขึ ้น ควบคู่กับการพัฒนาเครื่ องมือและการส่งมอบการ
บริการที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ลกู ค้ าอย่างมืออาชีพต่อเนื่อง อาทิ มีการพิจารณาลดต้ นทุนการดาเนินการ
ลง มีการพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการที่มีคณ
ุ ภาพอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น
ท้ ายนี ้ผมขอขอบคุณลูกค้ าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทที่ให้ ความ
ไว้ วางใจและสนับสนุนบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ล้วนมีส่วน
อย่างยิ่งในการสนับสนุนให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) ยังสามารถเดินก้ าวหน้ าต่อไป
อย่างมัน่ คง
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นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสิทธิไชย มหาคุณ

นางวรนุช เดชะไกศยะ

กรรมการ

กรรมการ

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรรณพิมล บุนนาค

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์บริ การทางการเงินที่ดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ให้ แก่ลกู ค้ าบนมาตรฐานสถาบันการเงินชันน
้ าระดับโลก
1. สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงิน
เพื่อตอบสนองความต้ องการและความคาดหวัง
ของลูกค้ า
2. พัฒ นาบุค ลากร เพื่ อ คุณ ภาพการบริ ก ารที่ ดี
เลิศ และส่งต่อคุณค่าให้ กบั ลูกค้ าอย่างยัง่ ยืน
3. นาเทคโนโลยีม าใช้ ในการบริ หารจัดการ เพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ว
4. สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และ
นักลงทุน
5. ดาเนินธุรกิจภายใต้ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ด้ วยทีมงานที่พร้ อมก้ าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงร่ วมกัน มีจุดหมายเดียวกันในการ
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการที่ประทับใจ ภายใต้ ความโปร่งใสถูกต้ องตามหลักการทัง้ 6
ดังนี ้
1. ลูกค้ าคือคนสาคัญ (Customer Centricity) ให้ ความสาคัญกับลูกค้ าเป็ นอันดับ
แรก โดยเข้ าใจในความคาดหวังและความต้ องการของลูกค้ า พร้ อมตอบสนอง
ด้ วยทางเลือกที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ า
2. ซื่อสั ตย์ 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) ร่วมทางานเป็ นทีม ด้ วยความคิดและ
จิตใจที่เปิ ดกว้ าง โดยมุง่ บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและกรุงศรี
4. มุ่งมั่นสู่ความเป็ นเลิศ (Passion for Excellence) มุ่งมัน่ ด้ วยจิตสานึกในการ
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
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ชนน
ั ้ าที่ ให้ บริ การ โดยมุ่งเน้ นการ
สร้ างความมั่งคั่ง ให้ แก่ลูกค้ า และให้ ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และรู ปแบบของงาน
วิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อนาเสนอข้ อมูลให้ กับนักลงทุนทั่วไป รวมทังนั
้ กลงทุนสถาบันทังในและ
้
ต่า งประเทศ ส าหรั บ ใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจในการลงทุน อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทัน ต่อ
เหตุการณ์ รวมถึงการเป็ นผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ทงตราสารทุ
ั้
น ตราสารหนี ้ และตราสารกึ่งหนี ้กึ่ง
ทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานสนับสนุน
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริ หารจัดการ การปฏิบั ติงาน
การให้ บริ การที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และ
ยังให้ ความสาคัญกับบริ การธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการเป็ นตัวแทนซือ้ /ขายคืน
หน่วยลงทุนเพื่อสามารถให้ บริการลูกค้ าของบริษัทฯ ได้ อย่างครบวงจร
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาของบริษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
ปี 2560 - ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับเลื อ กให้ เป็ นเจ้ าภาพร่ วมกับ
ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยในการจัดงาน Invest Thailand
Conference 2017 ณ กรุ งโตเกี ยว ประเทศญี่ ปนุ่ โดยนาผู้บริ หาร
ระดับ สู ง ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นชัน้ น า 10 บริ ษั ท จากหลากหลาย
อุตสาหกรรมของไทยเข้ าพบนักลงทุนสถาบันญี่ปนุ่ ซึ่งมีมลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ภายใต้ การบริหารรวม 4.57 ล้ านล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
- ในเดือนสิงหาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่ อ
รองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจ 3 ปี (Mid Term Business Plan
2018-2020) จานวน 750 ล้ านบาท ทาให้ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เป็ น1,350 ล้ านบาท
- นอกจากนี ้ ในปี นี บ้ ริ ษัทฯ ได้ มีการพัฒนาและนาระบบที่เกี่ ยวข้ องกับ
ลูกค้ ามาใช้ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ บริ การแก่ลูกค้ า อาทิ Customer
Center Management (off-line and on-line model, KSS Stock Expert,
SETTRADE DCA, Condition order for Internet Trading, KSS WEB
Redesign & SEAL-Net new theme, Tender Offer และ Private Fund Fire SWAN เป็ นต้ น
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ปี 2561 - จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะกลางโดยมองภาพธุรกิจครอบคลุมในทุกๆ
Segment และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 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
ปี 2562 - เดินหน้ ารุกธุรกิจ Wealth Management อย่างเต็มรูปแบบ โดยจบสิ ้นปี
2562 นัน้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้ การจัดการของหลักทรัพย์กรุ งศรี
นัน้ ได้ เติบโตเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 36
- ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ คื อ ตราสารเงิ น ฝากต่า งประเทศ HKL (Hattha
Kaksekar Limited) อายุ 12 เดือน โดยเป็ นการลงทุนผ่านกองทุนส่วน
บุคคล (Private Fund)
- เปิ ดบริ การเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านหน้ าเว็บไซต์กรุงศรี
ออนไลน์(krungsrionline.com or KOL)
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้ รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท ได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ การเป็ นที่
ปรึ กษาการลงทุน การจัดจ าหน่ายหลักทรัพ ย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิ จยืม และ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าประเภทการเป็ น
ตัวแทนซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้ รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 29
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มีสานักงานใหญ่ ณ ตึกเพลินจิตทาวเวอร์ และสาขาย่อย
จานวนรวม 11 แห่ง โดยมีสาขาในกรุ งเทพมหานครจานวน 3 แห่ง ได้ แก่ สาขาเอ็มโพเรี ยมทาว
เวอร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา และสาขาพระราม 2 และมีสาขาในต่างจังหวัดจานวน 8 แห่ง ได้ แก่
สาขาสุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขานครปฐม สาขานครราชสีมา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่
สาขาขอนแก่น และสาขาพิษณุโลก
ปั จจุบนั ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มี 3 ประเภท ดังนี ้
1. ธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯให้ บ ริ ก ารเป็ นนายหน้ า ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป และนักลงทุนสถาบันทังในและต่
้
างประเทศ โดยในปี
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2561 และในปี 2562 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ร้ อยละ 2.31 และร้ อยละ 1.96 ตามลาดับ
2. ธุรกิจตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านธุรกรรม
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน โดยในปี 2561
และในปี 2562 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้ าซื อ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ าเป็ นจานวนเงิน 28.06 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.75 ของรายได้ รวม
3. ธุรกิจการลงทุน บริ ษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ทงประเภทตราสารหนี
ั้
้และ
ตราสารทุน โดยมีการลงทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งสามารถแยกออกได้ เป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีลงทุนของบริ ษัท (Proprietary Trading)
ซึ่งเป็ นการลงทุนในระยะสัน้ และการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ซึ่งเป็ น
การลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
ในส่วนของผลประกอบการสาหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 รายได้ หลักของบริ ษัทฯ
มาจากค่าธรรมเนียมการเป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ กาไรจากการซือ้ ขายหลักทรั พย์ และ
ค่าธรรมเนียมและบริการ โดยโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ สามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ค่านายหน้ า

497.1

79.5

531.2

80.3

401.6

67.9

ค่าธรรมเนียมและบริ การ

59.5

9.5

53.6

8.1

121.6

20.6

ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ เู พื่อซื ้อหลักทรัพย์

39.3

6.3

43.5

6.6

32.2

5.4

กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

27.6

4.4

30.5

4.6

30.9

5.2

รายได้ อื่น

1.8
625.4

0.3
100.0

2.8
661.6

0.4
100.0

5.0
591.3

0.9
100.0

รวม

ณ สิ น้ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 3,410.7 ล้ า นบาท และ
2,513.5 ล้ านบาทและ 2,386.4 ล้ านบาทตามลาดับ ขณะที่มีหนี ้สินรวม 1,496.6 ล้ านบาท 542.3
ล้ านบาท และ 426.1 ล้ านบาทตามลาดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 1,914.0 ล้ านบาท 1,971.2
ล้ านบาท และ 1,960.2 ล้ านบาทตามล าดับ โดย ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี
อัตราส่วนเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ต่อหนี ส้ ิ นทั่วไปอยู่ในช่วงร้ อยละ 37.85 -230.38 ร้ อยละ
45.02 -368.27 และร้ อยละ 70.29 - 528.09 ตามลาดับ ซึ่งเกินกว่าอัตราขันต
้ ่าที่ร้อยละ 7.0 ตาม
เกณฑ์การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี ้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็ นประกัน ที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์
(ล้ านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์
ใหม่ (ล้ านบาท)
จานวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิ ดดาเนินการ
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

20,751,491

24,173,086

22,088,946

1,147,716

617,409

352,705

38
525,442
2.36%
21

38
582,108
2.31%
19

39
446,142
1.96%
20

7,370
80,268
170,101
267,703

9,486
82,696
192,563
297,363

7,119
65,414
133,377
240,232

165,366
27,363
7,372

159,111
23,920
9,532

107,989
18,765
6,622
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ธุรกิจของบริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และธุรกิจการลงทุน
โดยรายละเอียดของงานในแต่ละกลุม่ มีดงั นี ้
บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านการเป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์กับลูกค้ าทัง้ ที่เป็ นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้ าสถาบันโดยบริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลข 29 และให้ บริ การข้ อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลกู ค้ า เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัด สิน ใจลงทุน บริ ษั ทฯ มี น โยบายในการรั บ ลูก ค้ า และกาหนดวงเงิ น ซื อ้ ขายให้ กับ ลูกค้ าตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. บุคคลธรรมดา พิจารณาจากฐานะทางการเงิน อายุ อาชีพ ที่มาของรายได้
ความรู้ ความเข้ าใจในการลงทุน ความสามารถในการรั บความเสี่ยงจากการ
ลงทุน โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบต่างๆ ได้ แก่ สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีลกู ค้ าใช้ สาเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ หรื อกรณีที่อยู่
ในบัต รประชาชนไม่ต รงกับ ทะเบี ย นบ้ าน) สาเนาสมุด บัญชี เ งิ นฝาก (Bank
Statement) หรื อสาเนาข้ อมูลแสดงฐานะการเงินอื่นๆ
2. นิติบุคคล พิ จารณาจากประเภทธุรกิ จ ที่ มาของรายได้ และผลประกอบการ
ธุรกิจ ความมัน่ คงทางการเงิน ภาระหนี ้สิน กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หาร อายุ
อาชีพ ที่มาของรายได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ความสามารถใน
การรับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากเอกสารประกอบต่างๆ ได้ แก่ งบแสดงฐานะ
การเงิ น ย้ อนหลัง หนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นบริ ษั ท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติใ ห้ เ ปิ ดบัญ ชี กับ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ส าเนา Bank
Statement รวมทังส
้ าเนาเอกสารแสดงฐานะการเงินอื่นๆ
นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ รับความร่ วมมื อจากลูกค้ าในการให้ ข้อมูล เพื่ อการจัดให้ ลู กค้ าแสดงตน
(Know Your Customer หรื อ KYC) และแบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
(Suitability Assessment) โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะทาการประเมินความเสี่ยงด้ านการฟอก
เงิน และการทบทวนวงเงินซื ้อขายอย่างสม่าเสมอ
ประเภทบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ แบ่ งได้ เป็ น 3 แบบ ดังนี ้
1. บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ด้วยเงินสด (Cash Account) คือ ลูกค้ าจะต้ องวางเงิน
สด หรื อหลักทรั พ ย์ เป็ นหลักประกันก่อ นซื อ้ ในอัต ราส่วนขัน้ ต่า ตามเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ
กาหนด การช าระราคาระหว่างลูกค้ าและบริ ษัทฯ จะดาเนินการภายในวันที่ตลาดหลักทรั พย์ ฯ
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กาหนด และ บริ ษัทฯ จะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลูกค้ าที่ขายหลักทรัพย์ในวันที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด
2. บั ญ ชี ซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ประเภทกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื อ้ หลั ก ทรั พ ย์ (Credit
Balance) คือ บัญชีที่มีการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ าจะต้ อ งวางเงินสดหรื อหลักทรัพย์
เป็ นหลัก ประกัน การช าระหนี เ้ ริ่ ม ต้ น ในอัต ราส่ ว นขัน้ ต่ า ของจ านวนเงิ น ที่ จ ะให้ กู้ยื ม เพื่ อ ซื อ้
หลักทรัพย์ (Initial Margin) และต้ องรักษาระดับมูลค่าหลักประกัน (Maintenance Margin) ไว้ ไม่
ต่ากว่าอัตราที่บริ ษัทฯ กาหนด ซึ่งสอดคล้ องตามเกณฑ์ที่สานั กงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด
3. บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ประเภทวางเงินล่ วงหน้ าทัง้ จานวน (Cash Balance)
บัญชีที่ลกู ค้ าวางเงินไว้ ลว่ งหน้ ากับบริษัทฯ เต็มจานวนที่จะซื ้อหลักทรัพย์ก่อนการซื ้อขายหลักทรัพย์
หรื อมีข้อตกลงให้ บริ ษัทฯ หักเงินตามคาสัง่ ของบริ ษัทฯ ในบัญชีเงินฝากของลูกค้ าที่ฝากเงินไว้ เต็ม
จ านวนที่ จ ะซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ก่ อ นการซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ห รื อ โอนเงิ น ค่า ขายหลัก ทรั พ ย์ เ ข้ า บัญ ชี
ดังกล่าว
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ทกุ ประเภทที่กล่าวถึงข้ างต้ นนัน้ นอกจากใช้ บริ การผ่านผู้แนะนา
การลงทุนของบริษัทฯแล้ ว ลูกค้ ายังสามารถยื่นความจานงค์ขอส่งคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ผา่ น
ระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet) ได้ อีกด้ วย
ใน ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่านายหน้ าจากการซือ้ ขาย
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 23.22 ล้ านบาท 38.87 ล้ านบาท และ 28.06 ล้ านบาท
หรื อ ร้ อยละ 3.71 ร้ อยละ 5.87 และร้ อยละ 4.75 ของรายได้ รวม ตามลาดับ
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การสร้ างผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่กากับดูแลพอร์ ตการลงทุนให้ เป็ นไปตามกรอบการลงทุน กรอบการควบคุม
ความเสี่ ยง ตามที่ ไ ด้ รับ อนุมัติจ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ทัง้ นี บ้ ริ ษัท ฯ ได้ จ าแนกนโยบายและ
หลักเกณฑ์การลงทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุน นโยบายการลงทุน และประเภทสินทรัพย์ทาง
การเงินที่ลงทุนได้ โดยมีการกาหนดเกณฑ์การควบคุมความเสี่ยงที่ชดั เจน ภายใต้ การอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
2.3.1 นโยบายการลงทุนในบัญชีเพื่อค้ าประเภท Directional Trading Portfolio
(Equity)
บริ ษั ทฯ มี น โยบายในการลงทุน ซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ในระยะสัน้ โดยกาหนด
ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 90 วันปฏิทิน เพื่อเน้ นหาผลตอบแทนจากกาไรส่วนต่าง
ราคา (Capital gain) โดยกาหนดให้ ลงทุนซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี
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SET100 และสามารถขายชอร์ ตหลัก ทรั พ ย์ ของบริ ษัท จดทะเบี ยนที่ อ ยู่ในดัช นี SET50 ซึ่ง เป็ น
หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องการซื ้อขายและมีมลู ค่าตามราคาตลาดสูง
2.3.2 นโยบายการลงทุนในบัญชีเพื่อค้ าประเภท Directional Trading Portfolio
(TFEX)
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ในระยะสัน้ โดยกาหนด
ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 90 วันปฏิทิน เพื่อเน้ นหาผลตอบแทนจากกาไรส่วนต่าง
ราคา (Capital gain) โดยกาหนดให้ ลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ที่จดทะเบียนในตลาดสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีสภาพคล่องการซื ้อขายสูง
2.3.3 การลงทุนในบัญชีเพื่อการลงทุน (Investment Portfolio)
วัตถุประสงค์การลงทุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในเครื่ องมือหรื อตราสารทางการเงินที่ถือ
ครองไว้ โดยมีเจตนาเพื่อการลงทุน และหาผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปั นผล และ/หรื อเพื่อ
ลงทุนตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีการถือครองฐานะไว้ ในระยะเวลาที่เกินกว่า 90 วันปฎิทิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่อผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯอันเป็ นผลมาจากการลงทุนจึงมีการกาหนดให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
บริ หารความเสี่ยง สายงานกากับดูแลธุรกิจ และสายงานบัญชีและการเงิ นร่ วมกันเป็ นผู้ทา
หน้ า ที่ ใ นการก าหนด เป้ าหมาย และกลยุท ธ์ ก ารลงทุน ตลอดจนถึ ง การบริ ห ารเงิ น ลงทุน
ติดตาม ควบคุม รวมทังประเมิ
้
นผลความเสี่ยงและผลการลงทุน ภายใต้ นโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ธุรกิจหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจและให้ บริ การที่หลากหลาย ได้ แก่
ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน (หุ้น) และตราสารอนุพนั ธ์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธุรกิจธนบดีธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนซื ้อขายหน่วยลงทุ น ธุรกิจที่ปรึ กษาการ
ลงทุนและที่ปรึกษาการเงิน
ภาวะตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในปี 2562 การเคลื่อนไหวของดัชนีเป็ นไปอย่างผัน
ผวน โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยปิ ด ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2562 ที่ระดับ 1,580 จุด เพิ่มขึ ้น 16 จุด หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิ ้นปี 2561 ที่ระดับ 1,564 จุด มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อ
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วันลดลงสูร่ ะดับ 52,468 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันของปี
2561 ที่ระดับ 56,409 ล้ านบาท
ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในปี 2562 ส่วนใหญ่ มาจากปั จจัยกดดันจากภายนอก
โดยเฉพาะปั ญหาสงครามการค้ า (Trade War) ระหว่างสหรัฐ ฯกับจีนที่ยืดเยือ้ ส่งผลให้ ภาค
เศรษฐกิจจีน สหรัฐ และ เศรษฐกิจโลกได้ รับผลกระทบเป็ นวงกว้ าง ดัชนีชี ้นาเศรษฐกิจปรับตัวลง
หลายหน่วยงานทยอยปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ (GDP) เป็ นปั จจัยลบกดดันบรรยากาศการ
ลงทุน นาโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกบทวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
โลก (World GDP) ในปี 2562 ลงอย่างต่อเนื่อง เริ่ มจากเดือนมกราคม สถาบัน IMF คาดเศรษฐกิจ
โลกจะขยายตัวร้ อยละ 3.5 เดือนเมษายนปรับลดเป็ นขยายตัวร้ อยละ 3.3 เดือนกรกฎาคมคาด
ขยายตัวร้ อยละ 3.2 และเดือนตุลาคมปรับลดเหลือขยายตัวร้ อยละ 3 ซึ่งชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี
2561 ที่ขยายตัวร้ อยละ 3.8
MSCI ปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นจีน เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่
สร้ างความผันผวนให้ กับตลาดหุ้นไทยในปี ที่ 2562 เนื่องจากการปรับเพิ่ม หรื อลดนา้ หนักของ
MSCI จะส่ง ผลโดยตรงต่อการเคลื่อนย้ ายเงิ นลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้ องกับการ
เคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งดัชนีปรับตัวขึ ้นอย่างร้ อนแรง
ตอบรั บข่าว MSCI ประกาศเปลี่ยนเกณฑ์การคานวณนา้ หนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดย
อนุญาติให้ รวมเงินลงทุน ใน NVDR เป็ นส่วนหนึ่งในการคานวณน ้าหนักการลงทุน ซึ่งการปรับ
วิธีการดังกล่าวส่งผลให้ น ้าหนักการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI EM เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
2.3 เป็ นร้ อยละ 2.8 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ ้นประมาณ 2.4 พันล้ านเหรี ยญ หรื อ ประมาณ
7 หมื่ นล้ านบาท (เริ่ ม มีผ ลบังคับใช้ ในวันที่ 29 พ.ค.2562) อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน
MSCI ได้ ประกาศเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้น A-Share ของจีนด้ วย โดยเพิ่มน ้าหนักจาก
เดิมร้ อยละ 5 เพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ 20 แบ่งการปรับนา้ หนักเป็ น 3 ครัง้ ครัง้ ละร้ อยละ 5 คือเดือน
พ.ค. ส.ค. และ พ.ย. การปรับนา้ หนักดัง กล่าวกดดันให้ เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้น
ประเทศอื่นๆ ในกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา (Emerging Market) รวมถึงตลาดหุ้นไทย สอดคล้ องกับ
เม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 มีทิศทางเป็ น
ลบ โดยมียอดขายสุทธิ สูงถึง 85,800 ล้ านบาทกดดันให้ ดชั นีตลาดหุ้นไทยร่ วงแรงกว่า 150 จุด
ภายในเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 2562)
นอกจากปั จ จัย ลบจากภายนอก ตลาดหุ้นไทยยัง ถูก กดดันจากปั จ จัย ลบภายในด้ ว ย
เช่นกัน โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่เห็นสัญญาณชะลอตัวในหลายกิจกรรม นาโดย ภาคส่งออก
โดยตัวเลขการส่งออกพลิกเป็ นหดตัวร้ อยละ 5.7 ในเดือน ม.ค.2652 และหดตัวเรื่ อยมาในอีกหลาย
เดือน โดยยอดส่งออกของไทยหดตัวมากที่สดุ ในเดือน พ.ย. 2562 ซึ่งหดตัวร้ อยละ 7.39 ส่งผลให้
ภาพรวมทังปี
้ ของปี 2562 หดตัว ร้ อยละ 2.39 หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี และลดลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ขยายตัวร้ อยละ 7 เนื่องจากไทยได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่าง
จีนกับสหรัฐฯ ซึ่งไทยเป็ นห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้ าที่ถกู เรี ยกเก็บภาษี อีกทังยั
้ งถูกกดดันจากค่าเงิน
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บาทของไทยแข็งค่าขึ ้นจากระดับ 32.3 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ณ สิ ้นปี 2561 เป็ น 29.8 บาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐ ณ สิ ้นปี 2562 แข็งค่ามากสุดในภูมิภาคทาให้ ไทยเสียอานาจการแข่งขันด้ านราคา
ให้ กบั ประเทศคูแ่ ข่งและประเทศเพื่อนบ้ าน ปั ญหานี ้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย (GDP) โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวร้ อยละ 2.8 ลดลงจากไตรมาส 4/2561
ขยายตัวร้ อยละ 4.1 เศรษฐกิจไทยยังทรุดตัวต่อเนื่องในไตรมาส 2/2562 โดยมีอตั ราการขยายตัว
ร้ อยละ 2.3 นับเป็ นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ต่าสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ ไ ตรมาส 3/262
เศรษฐกิจไทยยังทรงตัวในระดับต่าโดยขยายตัวร้ อยละ 2.4 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยลบ
เพิ่มเติม จากการหดตัวของภาคการลงทุ นทัง้ ภาครั ฐและเอกชนเป็ นผลจากการจัดตังรั
้ ฐ บาลที่
เป็ นไปอย่ า งล่า ช้ า สภาฯไม่ส ามารถผ่ า นร่ า งกฏหมายงบประมาณประจ าปี 63 ได้ ทัน ตาม
ปี งบประมาณปกติ (เดื อ น ต.ค.) ท าให้ ภ าครั ฐ ไม่มี ง บประมาณมากพอส าหรั บ การลงทุน ใน
โครงการขนาดใหญ่ ส่วนการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคชะลอตัวลงจากปี ที่ผ่า นมา เนื่องจากประชาชน
ขาดความเชื่อมัน่ และมีภาระหนี ้อยู่ในระดับสูง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคเดือน ธ.ค. ปี
2562 ลดลงสู่ระดับ 68.3 ลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 10 และเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 68 เดือน
ขณะที่ภาระหนี ้ภาคครัวเรื อนของไทยในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึ ้นสู่ระดับร้ อยละ 79.1 สูงสุดในรอบ
3 ปี
จากผลของปั จ จัยลบที่ กล่าวมาข้ างต้ นกดดันให้ นักลงทุนขาดความเชื่ อมั่นต่อทิศทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนสะท้ อนผ่านมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ปรับตัวลงสู่ระดับ 52,468 ล้ าน
บาทลดลงร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน ของปี 2561 ที่ระดับ 56,409 ล้ าน
บาท หุ้นในหลายกลุม่ อุตสาหกรรมปรับตัวลง โดยเฉพาะกลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ า
นาโดยกลุ่มปิ โตรเคมี กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธนาคารถูกเทขายมากที่สดุ เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม
Big Cap เนื่องจากได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สินเชื่อชะลอ
ตัว และยังได้ รับผลลบจากทิศทางดอกเบี ้ยขาลงหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลด
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายร้ อยละ 0.25 ทังหมด
้
2 ครัง้ จากร้ อยละ 1.75 เป็ นร้ อยละ 1.25 กลุ่มรับเหมา
ก่อสร้ างราคาร่ วงแรงจากการจัดตังรั
้ ฐบาลและการผ่านร่ างกฏหมายงบประมาณปี 2563 ล่าช้ า
และกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ถูกกดดันอย่างหนักจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการ LTV
เพื่อควบคลุมการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาฯ
ปี 2563 เราคาดว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะยังฟื ้นตัวต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมาโดยคาดกรอบ
การเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วง 1,500-1,900 จุด และ คาดดัชนี ปิ ด ณ สิ ้นปี ที่ระดับ 1,750-1,800
จุด โดยมีความหวังทางบวกว่าปั ญหาสงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐ ฯจะคลี่คลายไปในทางที่
ดีขึ ้น การแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป (Brexit) น่าจะจบได้ ทนั ก่อนเส้ นตายของสหภาพ
ยุโรปในวันที่ 31 ม.ค.2563 ทาให้ การออกจากสหภาพยุโรปน่าจะเป็ นไปอย่างประนี ประนอม
(Brexit แบบมีดีลหรื อมีข้อตกลง) ซึ่งจะส่งผลบวกต่อภาพเศรษฐกิจและภาคการค้ าของโลก หนุน
ให้ ภาคการส่งออกของไทยกลับมาขยายตัว ขณะเดียวกันเรายังมีความหวังทางบวกเช่นกันต่อการ
ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จะช่วยให้ การลงทุน จากภาครัฐเร่ งตัวขึ ้น โดยเฉพาะ
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การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และสาธารณูปโภคพื ้นฐาน อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็ วสูง ทาง
ด่วน และมอร์ เตอร์ เวย์ นอกจากนี ้เรายังเชื่อว่าภาวะดอกเบี ้ยที่อยู่ในระดับต่าจะทาให้ การลงทุนใน
ตลาดหุ้นยังเป็ นทางเลือกเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ โดยเฉพาะการฝากเงินและการลงทุนในตรา
สารหนี ้ ด้ วยแนวโน้ มของดัชนีที่มีโอกาสฟื ้นตัวคาดว่าจะส่งผลบวกโดยตรงต่อธุรกิจนายหน้ าซือ้
ขายหลักทรัพย์ สะท้ อนผ่านมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ คา่ ธรรมเนียมนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ ้นช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขัน
ในธุรกิจที่ยงั รุนแรง
ธุรกิจนายหน้ าซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า มีปริ มาณการซื ้อขายในปี 2562 รวมทังสิ
้ น้ 104,521,995
สัญญา ซึ่งมีปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 428,369 สัญญา เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ
0.51 เมื่อเทียบกับปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2561 และมีจานวนสถานะคงค้ างทัง้ สิน้
3,330,230 สัญ ญา เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อน ร้ อยละ 36.47 ปริ ม าณการซื อ้ ขายรวมสูง ที่ สุดจ านวน
1,272,305 สัญญา ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2562 และปริ มาณการซื ้อขายต่าที่สดุ จานวน 190,215
สัญญา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณการซื ้อขายในปี 2562 ผู้ลงทุนในประเทศมีสดั ส่วนการ
ซื อ้ ขายสูง สุด คิด เป็ น 48.95% ผู้ล งทุน สถาบัน ในประเทศ คิด เป็ น 33.24% และผู้ล งทุน
ต่างประเทศ คิดเป็ น 17.81% ตามลาดับ
จานวนการเปิ ดบัญชีซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ณ สิ น้ ปี 2562 ผู้ลงทุนในประเทศมี
สัดส่วนของจานวนการเปิ ดบัญชีซื ้อขายสูงสุด คิดเป็ น 96.66% ตามด้ วยผู้ล้งทุนสถาบันในประเทศ
คิดเป็ น 2.23% และผู้ลงทุนต่างประเทศ คิดเป็ น 1.11% ตามลาดับ
จานวนบัญ ชีซื อ้ ขายเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 18,307 บัญชี คิดเป็ นเพิ่ม ขึน้ 10.86% สาหรั บ
จานวนผู้ลงทุนที่มีบญ
ั ชีซื ้อขาย TFEX มีจานวน 116,349 ราย เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 12,025 ราย หรื อ
เพิ่มขึ ้น 11.19%
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ ยัง คงให้ ความส าคัญกับการให้ ความรู้ แก่ ลูก ค้ า ผ่า นการจัด อบรมอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ลูกค้ ามีความเข้ าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุ นในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า และสามารถนาความรู้ รวมถึงกลยุทธ์ ที่ได้ รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการ
ลงทุนได้
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บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงและให้ ความสาคัญอย่างมากในการบริ หารความเสี่ยง เนื่องจาก
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้
บริษัทฯ ต้ องเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ไม่แน่นอน โดยสายงานบริ หารความ
เสี่ยง ทาหน้ าที่ติดตามดูแลงานบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ โดยความเสี่ยงหลักของ
บริษัทฯ ประกอบด้ วยความเสี่ยงดังต่อไปนี ้

ผลการดาเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า มีความผัน
ผวนโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริ มาณการซื ้อขายใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยและความเชื่ อมั่น ของนักลงทุน ซึ่ง เป็ นปั จ จัยที่ อ ยู่เหนื อการ
ควบคุมของบริษัทฯ
ความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนอาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยปั จจัยหลาย
ประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริ ษัทฯ เช่น ความผันผวนของราคานา้ มัน เหตุการณ์
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปั ญหาทางการเมือง และปั ญหาเศรษฐกิจ ทังในภู
้ มิภาค
ต่างๆ ของโลก เหตุการณ์เหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ และส่งผลลบต่อปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปริ มาณ
การระดมทุนและการนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมค่อนข้ างสูง เนื่องจากมีลกั ษณะการให้ บริ การที่เหมือนกัน โดยเฉพาะการให้ บริ การใน
ด้ านการเป็ นตัวแทนนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการเพิ่ม
ความหลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ การพัฒ นาระบบและเทคโนโลยี ต่า งๆ ตลอดจนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจและเพิ่มทางเลือกให้ ตอบสนองกับความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ หลากหลายมากขึ ้น
แม้ ว่าบริ ษัทฯ และกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่จะมีความสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ กันมาโดยตลอด แต่
บริ ษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยรายอยู่เสมอ จึงมี
นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้ าและส่งเสริ มการขยายฐานลูกค้ าใหม่
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ทังประเภทสถาบั
้
นและรายย่อยให้ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว
และเป็ นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ จากฐานลูกค้ าใหม่
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยง ในฐานะผู้รับประกันการจาหน่ายซึ่งหากไม่สามารถจาหน่าย
หลักทรัพย์ได้ หมดตามที่รับประกันไว้ บริ ษัทฯ จะต้ องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจาหน่ายเข้ าไว้
ในบัญชีเงินลงทุนของบริ ษัท ฯ อันอาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องรับรู้ ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์
ดังกล่าวภายหลัง ที่เ ข้ าซื อ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ แล้ วราคาลดลงต่ากว่าราคาที่รับประกันการ
จาหน่าย อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ มี กระบวนการในการป้องกันความเสี่ ยงโดยมี การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของบริ ษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์และพิจารณาความสนใจของลูกค้ าหรื อ
นักลงทุนก่อนมีการรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ทุกครัง้ พร้ อมทัง้ มีการจาลองการคานวณ
(NCR simulation) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดารงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ จะอยู่ในเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

ในการสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าในด้ านธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยทัว่ ไปลูกค้ าจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหลักทรัพย์หรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ ภายในวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด นับถัดจากวันที่ลกู ค้ าซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของตน ดังนันบริ
้ ษัทฯ อาจ
มีความเสี่ยงหากลูกค้ าผิดนัดชาระราคาค่าซื อ้ หลักทรัพย์ หรื อมิได้ ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้ แก่
บริษัทฯ ภายในวันที่กาหนด หรื อไม่สามารถชาระเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนสูง นอกจากนี ้สาหรับธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริ ษัทฯ
ยังมีความเสี่ยงจากการที่ หลักประกันของลูกค้ าอาจไม่พอเพียงในการชาระหนี ้สินที่มีตอ่ สานักหัก
บัญชี และหักชาระผลขาดทุนจากการลงทุนของลูกค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อ
การปฏิบตั ิตามเกณฑ์การเรี ยกหลักประกันของตลาดหลักทรัพย์ฯและตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าฯ
โดยมี การจัด อบรมเจ้ าหน้ าที่ ท่ี อยู่ใ นกระบวนการซื อ้ ขายและเรี ย กหลักประกัน ให้ ต ระหนักถึ ง
ความสาคัญ ของการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบสถานะของลูกค้ าและสภาวะตลาด
รวมทังมี
้ หลักเกณฑ์การคัดกรองหลักทรัพย์จากทังปั
้ จจัยพื ้นฐานและสภาพคล่องของหลักทรัพย์
และติดตามผลหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ ซื ้อขายในบัญชี Credit Balance เป็ นประจา เพื่อควบคุมให้
การปล่อยกู้หลักทรัพย์เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
การให้ ก้ ูยืม เงิ นเพื่ อซื อ้ หลักทรั พ ย์ บริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนจากการให้ ก้ ูยืม เงิ น
ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกค้ าอาจผิ ดนัดช าระหนีไ้ ด้ โดยเฉพาะในกรณี ที่
หลัก ทรั พ ย์ ที่ ลูก ค้ า น ามาเป็ นหลัก ประกัน มี มูล ค่า ต่ า กว่ า ยอดหนี ท้ ี่ มี อ ยู่ ซึ่ ง โดยปกติ จ ะไม่ มี
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เหตุก ารณ์ นี เ้ กิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ห ลัก เกณฑ์ ก ารด ารงหลัก ประกั น ท าให้ เมื่ อ มู ล ค่ า
หลักประกันของลูกค้ าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ลูกค้ า จาเป็ นต้ องฝากหลักประกันเพิ่ม หรื อลดยอด
หนี ้ และบริ ษัทฯ มีขนตอนการ
ั้
Call Margin / Force Sell และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ ซื ้อ
หรื อนามาเป็ นหลักประกันที่ชดั เจน รอบคอบ รัดกุม ทาให้ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้ านนี ้ได้ อย่างดี
ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริ ษัทฯ ต้ องอาศัย
บุคลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และความเชี่ ย วชาญในการ
ดาเนินงาน บุคลากรจึงถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะบุคลากรหลักด้ านการ
ลงทุนในบัญชีของบริ ษัทฯ ด้ านการตลาด และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในสภาวะที่ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการแข่งขันสูง และบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชานาญ
ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีอยู่อย่างจากัด ทาให้ เกิดการแย่งชิงบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
ซึง่ การโยกย้ ายบุคลากร อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่ องดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมสารวจโครงสร้ าง
เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ กับสมาชิกของชมรมบริ หารทรัพยากรบุคคลบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
และได้ นาผลสารวจดังกล่าวมาวิเ คราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของบริ ษัทฯ ให้ มีความเหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ส่งเสริ ม
ให้ พ นักงานได้ รับการฝึ กอบรมพัฒ นาความรู้ ในด้ านต่างๆรวมทัง้ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมเพื่ อบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่จดั ขึ ้นโดยสมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
และกิจกรรมภายในต่างๆ ของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความสามัคคีและความผูกพันของ
พนักงานภายในองค์กร
การดาเนินธุรกิจการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าต้ อง
พึง่ พาระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนใหญ่ ดังนันระบบคอมพิ
้
วเตอร์ เป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่งใน
การประกอบธุรกิจ ซึง่ เหตุขดั ข้ อง หรื อความผิดพลาดของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การดาเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว โดยมีระบบ Backup ทัง้ ในส่วนของเครื่ อง Server อุปกรณ์ Network และ
Communication Link ต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับกรณีอปุ กรณ์ดงั กล่าวพบปั ญหาได้ ทนั ที รวมถึงมี
การติดตังระบบที
้
่ศนู ย์สารองของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับกรณีที่ระบบในสานักงานใหญ่ ไม่สามารถใช้
งานได้ หรื อ เกิดหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถเข้ าสานักงานใหญ่ได้ ระบบที่ศนู ย์สารองจะสามารถ
เปิ ดใช้ งานได้ ภายในเวลาที่กาหนดในแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินของบริษัทฯ
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ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นธุรกิจที่ถูกควบคุมอย่างเข้ มงวด
โดยกฎหมายและข้ อกาหนดจากภาครัฐ และหน่วยงานที่กากับดูแลซึ่งประกอบด้ วย สานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพนั ธ์ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเป็ นบริ ษัทในเครื อของธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จึงต้ องถูกควบคุมโดยข้ อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้ วย
เรื่ อง การกากับแบบรวมกลุ่มสถาบันการเงินอีกด้ วย ดังนันหากมี
้
การกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
นโยบายการกากับดูแลของภาครัฐหรื อหน่วยงานที่กากับดูแล บริ ษัทฯ จึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาเนินธุรกิ จ ความสามารถในการประกอบธุรกิ จและ
การแข่งขันของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจจะมีความรับผิดในการ
ดาเนินธุ รกิ จ ในด้ านต่า งๆ ของบริ ษัทฯ เช่น ความผิ ด พลาดในการปฏิ บัติหน้ า ที่ ของการเป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงิน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และการไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนในการรั
้
บคาสัง่ ซือ้
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า เป็ นต้ น บริ ษัทฯ จึงกาหนดให้ สายงานกากับดูแลธุรกิจ (Compliance
Division) มีหน้ าที่ให้ คาปรึ กษา ให้ คาแนะนาและจัดการอบรมให้ แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงสอบทานการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในส่วนของสัญญาและปั ญหาเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ซึ่งบริ ษัทฯ กาหนดว่า
จะต้ องได้ รับการสอบทานและให้ ความเห็นจากฝ่ ายกฎหมายก่อนการทานิติกรรม
เหตุก ารณ์ ช่วงภาวะวิ ก ฤติต่า งๆ เช่น อุบัติภัย ภัย ธรรมชาติ การชุม นุม ทาง
การเมือง เหตุการณ์จลาจล อาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญวิกฤตดังกล่าว บริ ษัทฯ
จึงได้ จดั ทาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Contingency Plan) โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังมี
้ การซักซ้ อมทาความเข้ าใจ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่าง
สม่ าเสมอ และมี การทดสอบระบบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ อให้ ปฏิ บัติตามแผนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิรวมทังสิ
้ ้น 19.27 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
เครื่ องใช้ สานักงาน
คอมพิวเตอร์
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
ประมาณค่าใช้ จา่ ยในการรื อ้ ถอน
ทรัพย์สนิ

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นจ้ าของ

585
774
16,229
1,679
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามที่ปรากฎในงบการเงินได้ แก่
ค่าธรรมเนียม ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งมีราคาทุนหลังหักค่าตัดจาหน่ายสะสมจานวน
27.27 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง มี สินทรั พย์ ประเภทใบอนุญาตในการประกอบธุ รกิจ หลักทรั พ ย์
ประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภท
- การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
- การค้ าหลักทรัพย์
- การเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน
- การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า

ใบอนุญาตเลขที่ 002/2542
ออกให้ โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542
(ทังนี
้ ้ การอนุญาตให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542)

ใบอนุญาตเลขที่ 0016/2551
ออกให้ โดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
(ทังนี
้ ้ การอนุญาตมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2551)
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ 002/2543
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ออกให้ โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543
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4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว

ใบอนุญาตเลขที่ ด07-0051-18
ออกให้ โดยกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
ออกใบอนุญาตเลขที่ 1755703253
ให้ โดยกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2557

บริษัทฯได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่ชนั ้ 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เพื่อใช้ เป็ นที่ทาการสานักงาน
ใหญ่ และทาสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานสาขาจานวน 11 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
สานักงานสาขาสุพรรณบุรี
เลขที่ 249/171-2 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สานักงานสาขาชลบุรี
เลขที่ 64/17 ถนนสุขมุ วิท
ตาบลบางปลาสร้ อย อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

คูส่ ญ
ั ญา: บริ ษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ จากัด
พื ้นที่ : 2,324 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถนุ ายน 2563

สานักงานสาขานครปฐม
เลขที่ 67/1 ถนนราชดาเนิน
ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
สานักงานสาขาเซ็นทรัลบางนา
เลขที่ 589/151 อาคารสานักงานเซ็นทรัล
ซิตี ้ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 27
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

คูส่ ญ
ั ญา: นางสาวปริ วศา ชโยณฐาพร
พื ้นที่: อาคารพาณิชย์ 1 คูหา
ระยะเวลา: 1 มิถนุ ายน 2561- 31 พฤษภาคม 2564

คูส่ ญ
ั ญา: กองทุนรวมเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์ (จัดการ
โดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด)
พื ้นที่: 418.76 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563
(ให้ คามัน่ ต่อสัญญาเช่าได้ อกี 3 ปี )
คูส่ ญ
ั ญา: นายกิตติศกั ดิ์ โภควรรณวิทย์
พื ้นที่: อาคารพาณิชย์ 2 คูหา
ระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
(ให้ คามัน่ ต่อสัญญาเช่าได้ อกี 3 ปี )
คูส่ ญ
ั ญา: นายเอกราช กาลวันตวานิช
พื ้นที่: อาคารพาณิชย์ 1 คูหา
ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2565

คูส่ ญ
ั ญา: บริ ษัท บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
พื ้นที่: 167.09 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถนุ ายน 2563
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สานักงานสาขา พระราม 2
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 111/917-919
ชัน้ 4 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
สานักงานสาขานครราชสีมา
เลขที่ 168 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ถนน
จอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สานักงานสาขาเชียงใหม่
เลขที่ 70 อาคารธนาคารกรุงศรี อยุธยา
จากัด(มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก ถนน
ช้ างเผือก ตาบลศรี ภมู ิ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สานักงานสาขาหาดใหญ่
เลขที่ 90-92-94 อาคารธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
ถนนนิพทั ธ์อทุ ิศ 1 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สานักงานสาขาพิษณุโลก
เลขที่ 275/1 อาคารธนาคารกรุงศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ถนนพิชยั
สงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สานักงานสาขาขอนแก่ น
เลขที่ 114 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด(มหาชน) สาขาขอนแก่น ถนนศรี
จันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

คูส่ ญ
ั ญา: นายสวัสดิ์ ณัฏฐาชัย
พื ้นที่: 216 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2563
คูส่ ญ
ั ญา: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
พื ้นที่: 36.12 ตารางเมตร
ระยะเวลา: 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจัดชันสิ
้ นทรัพย์และการสารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยสูญ ตามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการจัดทาบัญชีเกี่ ยวกับลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพของ
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดชันลู
้ กหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่
1) มูลหนีจ้ ัดชัน้ สูญ คือ มูลหนี ้ของลูกหนี ้ที่ได้ ตดิ ตามทวงถามจนถึงที่สดุ แล้ วแต่ไม่ได้ รับ
การชาระหนี ้ และบริษัทฯ ได้ ดาเนินการจาหน่ายหนี ้สูญจากบัญชีลกู หนี ้แล้ ว
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2) มูลหนีจ้ ัดชัน้ สงสัยจะสูญ คือ มูลหนี ้เฉพาะส่วนที่สงู เกินกว่าหลักประกันของลูกหนี ้ โดย
บริ ษัทฯ มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 100 ของมูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
ทังจ
้ านวน
3) มูลหนีจ้ ัดชัน้ ต่ากว่ ามาตรฐาน คือ มูลหนี ้ที่ไม่สงู เกินกว่าหลักประกันของลูกหนี ้ โดย
ในการตัดจาหน่ายหนี ้สูญ ต้ องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีการพิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสาหรับมูลหนี ้จัดชันปกติ
้
เป็ นการสารองทัว่ ไปในอัตราร้ อยละ 1 ของมูลหนี ้จัดชันปกติ
้
โดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่บงั คับใช้ กบั ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มียอดลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าและ
ดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิเท่ากับ 743.04 ล้ านบาท และไม่มียอดคงเหลือของมูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
หรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข/เพิ่มเติม
หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ ตดั จาหน่ายลูกหนี ้มีปัญหาจานวน 1 รายจานวนเงิน 1.20 ล้ านบาท ออก
จากบัญชีเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ทาให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของมูล
หนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
บริ ษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้ รายได้ ตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับ
การรับรู้รายได้ สาหรับลูกหนี ้ที่ผิดนัดชาระหนี ้ที่ค้างชาระนานเกิน 3 เดือน
การติดตามลูกค้ ากรณีผิดนัดชาระราคา
บริษัทฯ มีการกาหนดแนวทางในการควบคุมดูแลกรณีที่มีผิดนัดชาระราคา ดังนี ้
1) ลูกค้ าชาระเงินล่ าช้ าเกินกว่ าระยะเวลาที่บริษัทฯ กาหนด บริษัทฯ มีการพิจารณา
ปรับลดวงเงินลูกค้ าที่มีการชาระเงินล่าช้ ามากกว่า 1 ครัง้ ขึ ้นไป ภายในระยะเวลา 3
เดือนล่าสุด ตามการทบทวนวงเงินลูกค้ าบุคคลธรรมดา และนิตบิ คุ คล หรื ออยูภ่ ายใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ (Credit Committee)
2) ลู กค้ า มี การหั กกลบค่ าซือ้ ด้ วยค่ าขายหลั กทรั พย์ เดียวกั นที่ยังไม่ ครบกาหนด
ชาระ บริ ษัทฯ มีการพิจารณาปรับลดวงเงินลูกค้ าที่มีการหักกลบค่าซื ้อด้ วยค่าขาย
หลักทรัพย์เดียวกันที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระตามการทบทวนวงเงินลูกค้ าบุคคลธรรมดา
และนิตบิ คุ คล
3) ลูกค้ าที่ไม่ สามารถชาระค่ าซือ้ หลักทรั พย์ และ/หรื อ ส่ วนขาดทุนเกินทุนจาก
การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า บริ ษัทฯ จัดให้ มีการดาเนินงานเมื่อลูกค้ าที่ไม่
สามารถชาระค่าซื ้อหลักทรัพย์ และ/หรื อ ส่วนขาดทุนเกินทุนจากการซื ้อขายสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าได้ ตามขันตอนภายในที
้
่บริษัทฯ กาหนด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่ได้ เป็ นคูค่ วาม หรื อคูก่ รณีในคดี ดังต่อไปนี ้
คดีที่จะมีผลกระทบทางด้ านลบ (บริ ษัทฯ เป็ นจาเลยที่ถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย) ต่อ
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
-ไม่มีคดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผล
กระทบเป็ นตัวเลขได้
-ไม่มีคดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
-ไม่มี-
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บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริ ษัท
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
จานวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ บริ การทังด้
้ านนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
บริ การทางด้ านธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์เป็ นหลัก
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มีสานักงานสาขาจานวน 11 แห่ง โดยเป็ นสาขา
ในกรุงเทพ 3 แห่ง ได้ แก่ สาขาเอ็มโพเรี ยมทาวเวอร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา และ สาขา
พระราม 2 และสาขาในต่างจังหวัด 8 แห่ง ได้ แก่ สาขาสุพรรณบุรี สาขาชลบุรี สาขา
นครปฐม สาขานครราชสีมา สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ สาขาขอนแก่น และ
สาขาพิษณุโลก
บมจ. 0107547000362
หุ้นสามัญ
135,000,000.00 หุ้น
หุ้นละ 10 บาท

Website

www.krungsrisecurities.com

โทรศัพท์

02-659-7000

โทรสาร

02-658-5646

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
สานักงานสาขา

- ไม่มี -
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(1) ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน 1,350,000,000 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ
จานวน 135,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนชาระแล้ ว 1,350,000,000.00 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ
จานวน 135,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
(2) บริษัทฯ มีห้ นุ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ถือหุ้นจานวน 134,777,390 หุ้น คิดเป็ น
สัดส่วน ร้ อยละ 99.8
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โครงสร้างองค์กร บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี

โครงสร้ างกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ 7 ชุ ด ได้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารสินเชื่อ คณะกรรมการบริ หารการลงทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และ
คณะกรรมการบริหารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมีรายชื่อและขอบเขตอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 7 คน ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายแดน ฮาร์ โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์
นายสิทธิไชย มหาคุณ
นางวรนุช เดชะไกศยะ
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
น.ส.พรรณพิมล บุนนาค
นายวันชัย โตสมบุญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางจิ ต ติย า อัง ศุวัช รากร ผู้อ านวยการ เป็ นเลขานุก ารคณะกรรมการบริ ษั ท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทประกอบด้ วย นายแดน ฮาร์ โซโน่ นายอุดมการ อุดมทรัพย์
นายสิทธิไชย มหาคุณ และนางวรนุช เดชะไกศยะ กรรมการสองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) บริหารจัดการบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ จะต้ องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างแทน
กรรมการ โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
(2) กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริษัทฯ
(3) กากับ ดูแล และควบคุม การด าเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย และแผนงานที่ได้ มอบหมาย อย่างสม่าเสมอ
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(4) พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ และก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่ อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตาม
ความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงพิจารณาแต่งตังและมอบหมายให้
้
บคุ คลใด
บุ ค คลหนึ่ ง ที่ เ ห็ น สมควรเป็ นกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ โดยให้ มี อ านาจหน้ าที่
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(5) รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ องและแสดงถึงฐานะที่เป็ น
จริงของบริษัทฯ โดยได้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่งได้ มีการ
ตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษัท ฯ เพื่ อ นาเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
(6) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย
หรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อการ
ซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทฯ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิ หรื อข้ อบังคับ รวมทัง้ การจ่ายบาเหน็จหรื อค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็ นต้ น
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ติ อ่ ไป
(7) ทบทวน และอนุมตั นิ โยบายการบริหารความเสี่ยงด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ อย่างน้ อย
ปี ละครั ง้ ได้ แก่ ด้ านเครดิต ด้ านตลาดและสภาพคล่อง รวมถึ ง ด้ านปฏิ บัติการ
เพื่อให้ นโยบายดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยงในการกากับ
แบบรวมกลุ่ม และสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ป ระกาศของหน่ว ยงานก ากับ ดูแ ลที่
เกี่ยวข้ อง
(8) มอบหมายอ านาจหน้ าที่ ต่อ ผู้บ ริ ห ารระดับสูง ของบริ ษัท ฯ ในการจัดท ากลยุท ธ์
ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติ รวมถึง ต้ องมี การติดตามการปฏิ บัติตาม
ระเบียบปฏิบตั ทิ ี่จดั ทาขึ ้น
(9) มอบหมายให้ ค ณะผู้บ ริ ห ารจัด โครงสร้ างองค์ ก รของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้ เหมาะสมต่อการนากรอบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบตั ิ รวมถึงการควบคุม
ภายในที่ดี
(10) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร หรื อเมื่อสภาพการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนยั สาคัญ คณะกรรมการของบริ ษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ต้ องรายงานให้ คณะกรรมการของธนาคารรับทราบในทันที
(11) กากับดูแลให้ บริษัทฯ มีการจัดทานโยบายและระเบียบ หรื อแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชา
สังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้ างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
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ที่ใสสะอาด ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และดาเนินธุ รกิ จด้ วยหลักการในการ
ต่อต้ านการทุจริตทุกรูปแบบ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัท ได้ แต่งตัง้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยมอบหมายให้ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยกาหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
(1) ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้ รับ
จากคณะกรรมการบริษัท
(2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของ
บริ ษั ทฯ เพื่ อ ให้ บ รรลุเ ป้าหมาย และด าเนิ นการตามกลยุทธ์ และแผนทางธุ รกิ จ
ดังกล่าวเมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการเพื่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด แก่บริ ษัทฯ
ในระยะยาว
(3) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจทังด้
้ านนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่
เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทังธุ
้ รกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ และ
พนักงาน
(4) ดูแลการทางานของพนักงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึง
การปฏิบตั งิ านด้ วยหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
(5) ส่งเสริ มพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบริษัทฯ
(6) ประสานความรักความสามัคคีในบริ ษัทฯ เพื่อให้ การประสานงานภายในบริ ษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่นนั ้ จะ
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ของบริษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยเดือนละครัง้ และ
อาจมี การประชุม พิเ ศษเพิ่ม เติมตามความจ าเป็ น โดยในการประชุม แต่ล ะครัง้ จะปฏิ บัติตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดในส่วนการประชุมคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด มีวาระการ
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ประชุม ที่ชัดเจน และวาระพิจ ารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา อี กทัง้ มี ร ายงานการ
ประชุมที่มีสาระครบถ้ วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดเก็บที่ดี
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มีกรรมการจานวน 7 ท่าน ได้ แก่ นายแดน ฮาร์ โซโน่
นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายสิทธิไชย มหาคุณ นางวรนุช เดชะไกศยะ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
นางสาวพรรณพิมล บุนนาค และนายวันชัย โตสมบุญ โดยคณะกรรมการมีการประชุมจานวน 13
ครั ง้ ในปี 2562 และมี ก ารประชุม จ านวน 12 ครั ง้ ในปี 2561 โดยการเข้ า ร่ ว มประชุม ของ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ ดงั นี ้

1. นายแดน
2. นายอุดมการ
3. นางวรรณา
4. น.ส.พรรณพิมล
5. นายวันชัย
6. นางวรนุช
7. นายพงษ์ อนันต์
8. นายสุรธันว์
9. นายพรสนอง
10. นายวิธพล
11. นายสิทธิไชย
/1
/2
/3
/4
/5

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

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

13/13
13/13
13/13
12/13
10/13
12/13
3/13
12/13

บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในเดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนเมษายน 2562
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในเดือนพฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 7 คน ประกอบด้ วย
1. นายอุดมการ
2. นางวราลักษณ์
3. นางรัตนา
4. นายสมชาย
5. นายอิสระ
6. น.ส.พรพรรณ
7. นายฐิ ติวชั ร
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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

8.3.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่าง
ชัดเจน เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันสามารถดึงดูดบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วย ทังนี
้ ้กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารจะไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย : บาท

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

นายแดน
นายอุดมการ
นางวรรณา
น.ส.พรรณพิมล
นายวันชัย
นางวรนุช
นายวิธพล
นายสิทธิไชย

ปี 2561
520,000
520,000
500,000
1,540,000

ฮาร์ โซโน่
อุดมทรัพย์
ธรรมศิริทรัพย์
บุนนาค
โตสมบุญ
เดชะไกศยะ
เจาะจิตต์
มหาคุณ
รวม

ปี 2562
560,000
540,000
560,000
1,660,000

8.3.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
หน่วย : บาท

เงินเดือนรวม
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ
รวม

จานวนราย
8
8
8
8
8

ค่ าตอบแทน
22,676,860
6,719,539
1,446,188
2,121,436
32,964,023

จานวนราย
6
6
6
6
6

ค่ าตอบแทน
25,232,240
5,977,390
1,645,568
3,158,400
36,013,598

8.3.3 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการ
ตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยก าหนดในหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) 15 ข้ อ เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของบริ ษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม และสามารถแข่งขันได้ ใน
ธุรกิจ ซึง่ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
9.1.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
บริษัทฯ กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสาคัญ ดังนี ้
(1) การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียให้ เท่าเทียมและยุตธิ รรม
(2) การบริ หารงาน และการจัดการ กาหนดให้ ดาเนินการด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยให้ คานึงถึง ผลประโยชน์ต่อลูกค้ าและผู้ถือหุ้นสูง สุด รวมทัง้
ดาเนิ นการมิ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)
(3) การปฏิบัติง านของทุกหน่วยงาน กาหนดให้ ดาเนินการด้ วยความโปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง และ
ทันต่อเหตุการณ์
(4) การทาธุรกรรมของบริ ษัทฯ กาหนดให้ พิจารณาถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้ เหมาะสม
(5) บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดจริ ย ธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้
พนักงานถือปฏิบตั ิไว้ ในคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual) เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
9.1.2 ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่ าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเสมอมาและปฏิบตั ิตาม
กฎข้ อบังคับอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการนัดและส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการลงคะแนนเสียงตามลาดับวาระ
ที่กาหนด โดยในการประชุม แต่ล ะครัง้ จะมี กรรมการเข้ าร่ วมประชุม ด้ วย อี กทัง้ ยัง มี การจัดทา
รายงานการประชุมที่มีสาระสาคัญสมบูรณ์ และเสร็ จในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีระบบ
การจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีโดยสามารถใช้ อ้างอิงและตรวจสอบได้
9.1.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
(1) พนักงาน: บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาค และ
เป็ นธรรม รวมไปถึงการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
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(2) ลู ก ค้ า : บริ ษั ทฯ เน้ นการให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า อย่า งมี คุณ ภาพ มี นโยบายที่ จ ะ
ปฏิ บัติ ต่อ ลูก ค้ า ทุก รายด้ ว ยความเท่ า เที ย มกัน โดยมี ก ารเอาใจใส่ แ ละ
รับผิดชอบต่อลูกค้ า คานึงถึงความสมบูรณ์และความถูกต้ องของข้ อมูล โดย
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ลูก ค้ า จะได้ รั บ เป็ นปั จจัย ส าคัญ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ ไม่ มี
นโยบายที่จะนาความลับของลูกค้ าไปเปิ ดเผย
(3) คู่ค้าและเจ้ าหนี:้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้อย่างเป็ น
ธรรม ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า และ/หรื อสัญญาที่ทาร่วมกัน
(4) คู่แข่ ง: บริษัทฯ แข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี โดยไม่มีนโยบายที่จะทาการอันใดที่ไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
โดยบริ ษัทฯ มีการกากับและดูแลให้ มีระบบการบริ หารจัดการเพื่อปฏิบตั ิต่อผู้มี
ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งทุก กลุ่ม ด้ ว ยความเป็ นธรรมอย่า งเคร่ ง ครั ด อี ก ทัง้ ต้ อ งไม่ท าผิ ด กฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กากับดูแล
9.1.4 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ และการรวมหรือแยกตาแหน่ ง
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 7 คณะ แบ่งเป็ น คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อ คณะกรรมการบริ หาร
การลงทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารจัดการปั ญหา
การทุจ ริ ต โดยคณะกรรมการบริ ษั ทจะเป็ นผู้พิจ ารณากาหนดเป้ าหมายโดยรวมของบริ ษั ท ฯ
ก าหนดบทบาท และมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ก รรมการผู้จัด การใหญ่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทจะมีส่ วนในการ
กาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ ว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทดังนี ้
(1) ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ นโยบาย กลยุท ธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ
(2) กากับดูแล และติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย และแผนงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ
(3) กาหนดและดูแ ลนโยบายในการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ อย่า ง
สม่าเสมอ
(4) ดูแลให้ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่าเสมอ
สาหรับกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นผู้กาหนดนโยบายแนวทาง และกลยุทธ์ ใน
การดาเนินธุรกิจ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ น ผู้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จดั ให้ บริ ษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุม ภายใน และมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง้ มี ก ารติ ด ตามการ
ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและใกล้ ชิดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ทยัง ได้ กาหนดให้ มี การแบ่ง แยกบุค คลผู้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ไม่ให้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีก ารคาน
อานาจซึ่งกันและกัน และเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย การกากับดูแล และการ
บริ หารงานประจาที่ชดั เจน โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้นาฝ่ ายนโยบาย และกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่เป็ นผู้นาฝ่ ายบริหาร
9.1.5 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สาหรับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้
ความสาคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ ยวกับความขัดแย้ งในด้ านผลประโยชน์ของผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย
อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส โดยถือเสมือนว่าเป็ นการทารายการกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ บริ ษัทฯ
ได้ รับประโยชน์สงู สุด รวมทังมี
้ การติดตามและตรวจสอบว่ารายการที่เกิดขึ ้นจริ งมีการปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้ องตามที่ได้ รับอนุมตั ิ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้ วน และทันต่อเหตุการณ์
9.1.6 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ ออกแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct)
และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุง่ เน้ นถึงจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุ รกิ จ เพื่ อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิ บัติตามหน้ าที่ และภารกิ จ ที่ พ นักงานทุกระดับได้ รั บ
มอบหมายด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ บริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียทุก
กลุม่
9.1.7 การถ่ วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริ ษัทโดยประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 7 คน เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของ
บริษัทฯ 7 คน โดยในจานวนนี ้ มีกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 คน
9.1.8 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตหน้ าที่และอานาจในการดาเนินการของผู้บริ หาร
และพนักงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน โดยบริ ษัทฯ มีสายงานกากับดูแลธุรกิจและฝ่ าย
ตรวจสอบที่ขึ ้นตรงและดาเนินงานภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผู้ที่ทา
หน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายแผนงานอานาจดาเนินการและ
กฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแล รวมทังท
้ าหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ อานาจในทางที่ผิดกฎหมายและ
การทุจริตต่อบริษัท
ในส่วนของการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงทัง้
ในด้ านธุรกิจและการเงินอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยจัดให้ มีสายงานบริ หารความเสี่ยงที่ทา
หน้ าที่วิเคราะห์และควบคุมเครดิตลูกค้ าเพื่อกาหนดวงเงินสูงสุดที่เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละราย รวมถึงควบคุมเครดิตรวมของลูกค้ าทังบริ
้ ษัทฯ ให้ อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด กากับและ

46

ควบคุม ความเสี่ยงในการเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติมจากลูกค้ า ควบคุมดูแลและอนุมัติการถอน
หลักประกันออกจากบัญชี ลูกค้ าให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด ควบคุมดูแลและ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแก้ ไขรายการผิดพลาดระหว่างบัญชีลูกค้ า และแก้ ไขรายการ
ผิดพลาดเข้ าบัญชี บริษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ ้นจากลูกค้ า บริ ษัทฯจะพิ จารณาถึงฐานะการเงิน ความมีตวั ตนของลูกค้ า รวมถึงการ
ตรวจสอบประวัติลูกค้ าที่อาจมีประวัติในการชาระหนี ้ไม่ดีพอในระบบ Black List เพื่อใช้ ในการ
ประกอบการพิจารณากาหนดวงเงินที่เหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า อีกทังบริ
้ ษัทฯยังจัดให้ มีระบบ Early
Warning เป็ นระบบเตือนภัยที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสภาพคล่อง
ของบริ ษัทฯ โดยให้ ส่งสัญญาณเตือนเมื่อการดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริ ษัทฯ เริ่ มอยู่
ในระดับต่าใกล้ กบั เกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารของสายงาน
กากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance Division) ได้ แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 2
9.1.9 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ โดยงบการเงิน
ดัง กล่า วจัดท าขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นโดยเลื อกใช้ น โยบายบัญ ชี ที่ มี ค วาม
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ รวมทังได้
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
9.1.10 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริ ษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนทัว่ ไปและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. นักลงทุน
สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลบริ ษัทฯ โดยตรงได้ ที่เลขานุการบริ ษัทฯ หมายเลข 02-659-7000 ต่อ
7003
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด มหาชน (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้บริ หารจัดการลงทุน
กองทุนส่วนบุคคล ตระหนักถึง การทาหน้ าที่ บริ หารจัดการลงทุนอย่างมี ธ รรมาภิ บาล มี ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และสามารถสร้ างการเจริญเติบโตที่ยงั่ ยืน เพื่อผลประโยชน์สงู สุด
ต่อลูกค้ า รวมถึงเป็ นแรงกระตุ้น และผลักดันให้ บริษัทจดทะเบียนดาเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิ บาล
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (ESG) ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อการสร้ างคุณค่าให้ กิจการ
อย่างยัง่ ยืน อันส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าที่ดีในการลงทุนให้ แก่ลกู ค้ าและผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนในระยะ
ยาว รวมทังส่
้ งผลดีตอ่ เนื่องต่อระบบเศรษฐกิจ โดยรวมให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ ประกาศความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุ น และจั ด ให้ มี น โยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ที่ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ( Investment
Governance Code: I Code) โดยให้ ความสาคัญ ในการสร้ างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่
มีธ รรมาภิ บาลทัง้ ในระดับบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการลงทุน หน่วยงานย่อยที่
เกี่ยวข้ องกับการลงทุน และพนักงานทุกคน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ินโยบายธรรมาภิบาล
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การลงทุนเพื่ อใช้ เ ป็ นหลักปฏิบัติในการทาหน้ าที่ บริ หารจัดการลงทุนอย่างมี ธ รรมาภิ บาลด้ วย
ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของลูกค้ า โดยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนมีสาระคัญ
ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมาตรการการ
กากับดูแลการลงทุนที่ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยครอบคลุมในเรื่ อง
ดังต่ อไปนี ้
(1) บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีความรับผิดชอบ และการ
บริ หารจัดการลงทุน ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อตกลงกับลูกค้ า ด้ ว ยความ
รั บผิ ดชอบอย่างมี จ ริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ เพื่ อ ประโยชน์ ที่ดี ที่สุด ของ
ลูกค้ า
(2) บริ ษัทฯ มีการนาปั จจัยด้ านการดาเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้ วยความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ของบริ ษั ท ที่ ล งทุน มาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุน
(3) บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดนโยบายป้ องกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(4) บริ ษัทฯ มีการกาหนดมาตรการป้องกันและการจัดการกับการใช้ ข้อมูลที่มี
นัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่ลงทุนซึ่งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
(5) บริ ษัทฯ มีการกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทาลายล้ างสูง
2. บริ ษั ท ฯ มี ก ารป้ องกั น และจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า ง
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ ท่ ดี ีท่ สี ุดของลูกค้ า
(1) คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการ ระบบงาน
และมาตรการควบคุม ที่ทาให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถ
บริ หารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของลูกค้ า เพื่อป้องกันและจัดการ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อยู่เหนือประโยชน์อื่นของผู้ถือ หุ้นหรื อกลุ่ม
ธุรกิจ
(2) คณะกรรมการบริ ษัทมีการปลูกฝั งธรรมาภิบาลการลงทุนให้ เป็ นวัฒนธรรม
องค์กรที่เน้ น การสร้ างคุณค่าการลงทุนที่ดีที่สดุ ต่อลูกค้ าตลอดช่วงระยะเวลา
การลงทุน รวมถึงมีการจัดทานโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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(3) บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการสื่อสารและอบรม มาตรการป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ แก่พนักงาน เพื่อสร้ างความเข้ าใจและสามารถ
นาไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ม าตรการในการติด ตาม ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องตามมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
(5) บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการทบทวนความเหมาะสม ของมาตรการป้องกันและ
จัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นประจา
(6) บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริการที่สามารถให้ บริ การและมี
การปฏิบตั สิ อดคล้ อง กับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯ มีการตัดสินใจลงทุนและติดตามบริ ษัทที่ลงทุนอย่ างใกล้ ชิดและ
ทันเหตุการณ์
(1) คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล จัดให้ มีกระบวนการในการติดตาม
ผล ประกอบการ การดาเนินงานของบริ ษัทที่ลงทุนอย่างน้ อยไตรมาสละ 1
ครัง้
(2) คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล จัดให้ มีการติดตามปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริษัทที่ลงทุน
(3) คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล จัดให้ มีการดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่า บริ ษัทที่ลงทุนสามารถคง กลยุทธ์ การบริ หารจัดการและบรรษัทภิบาล
ของบริษัทได้ ตอ่ เนื่อง
(4) คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล จัดให้ มีการพิจารณาและติดตาม
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการของบริ ษัทที่ลงทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักการดาเนินธุรกิจ อย่างมี บรรษัทภิบาลด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อม หรื อ กรณี ที่พ บว่า บริ ษั ทที่ ล งทุนไม่ป ฏิ บัติตามหลัก การ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี หรื อ มี ป ระเด็ น เกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
สิ่งแวดล้ อม หรื อมีสญ
ั ญาณของปั ญหาที่อาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน ฝ่ าย
บริ หารกองทุ น ส่ ว นบุ ค คลจะรวบรวมข้ อมู ล และน าเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ว นบุคคล พิจ ารณาดาเนิ นการตามความ
เหมาะสม
4. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการเพิ่มระดับการติดตามบริ ษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ าการ
ติดตามในหลักปฏิบัติ ที่ 3 ไม่ เพียงพอ
กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ติด ตามและด าเนิ น การตามแนวปฏิ บัติที่ 3 แล้ ว เห็ น ว่ า ไม่
เพียงพอ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีแนวทางที่จาเป็ นในการดาเนินการกับบริ ษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม โดย
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การเพิ่ ม ระดับ การติ ด ตามนัน้ ทางบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาด าเนิ น การเพิ่ ม ความเข้ น ข้ น ของ
มาตรการที่ใช้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
5. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการเปิ ดเผยการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออก
เสียงในบริษัทที่ลงทุน
(1) บริ ษั ท ฯ จะลงคะแนนใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเห็ น ด้ วยในวาระ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น
ผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริ ษัทที่ลงทุนและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
และโปร่ ง ใส ในทางตรงกันข้ ามบริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้ วยกับ
ประเด็นที่ไม่สอดคล้ องกับหลักการของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะคานึงถึงความ
รับผิดชอบของบริ ษัทที่ลงทุนในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และการป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่
(2) บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ ลกู ค้ าได้ รับทราบและเข้ าถึงข้ อมูลในช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี ต่อ ลูก ค้ า กองทุน ส่ ว นบุค คล เป็ นต้ น โดยการเปิ ดเผยข้ อมูล จะ
ประกอบด้ วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(2.1) การใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทฯ
(2.2) การเปิ ดเผยรายงานผลการใช้ สิทธิออกเสียงประจาปี ในบริ ษัทที่
ลงทุน และรายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงในวาระที่มีนยั สาคัญ
รวมถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทที่
ลงทุน และธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทแม่ของบริ ษัทฯ หรื อ
บริษัทในกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ
(2.3) บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยรายงานผลการใช้ สิทธิออกเสียงในภาพรวม
เช่น ระบุจานวนบริ ษัทที่มีการจัดประชุม จานวนที่เข้ าร่วมประชุม
ผลการประชุ ม สนับ สนุ น / คัด ค้ า น หรื อ งดออกเสี ย ง กี่ ค รั ้ง
จานวนเท่าไหร่ เรื่ องที่คดั ค้ าน เป็ นต้ น
6. บริษัทฯ จะให้ ความร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่น และผู้มีส่วนได้ เสียตามความเหมาะสม
หากบริษัทที่ลงทุนมีข้อกังวล และยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาหลังจากเพิ่มระดับใน
การติดตาม บริ ษัทฯ อาจมีการร่ วมมือกับผู้ล งทุนอื่นแล้ วแต่ประเภทการลงทุน หากบริ ษัทฯ
ประเมินตามสถานการณ์นนๆ
ั ้ แล้ ว สามารถเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนข้ างน้ อยให้ เต็มที่ นาไปสู่
การสร้ างผลกระทบ การเปลี่ ย นแปลงและเป็ นการขับ เคลื่ อ นให้ บ ริ ษั ท ที่ ล งทุน หัน มาเห็ น
ความสาคัญของประเด็นข้ อกังวลของบริษัทฯ และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์แก่ลกู ค้ าของบริษัทฯต่อไป
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7. บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบ าลการลงทุ น และการ
ปฏิบัตติ ามนโยบายต่ อลูกค้ าอย่ างสม่าเสมอ
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ตลอดจนรายงานการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุนแก่ลกู ค้ าทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ รายงานประจาปี ของ
บริษัท
นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วบริ ษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 คณะ
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสินเชื่อ
คณะกรรมการบริ หารการลงทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการ
บริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมีการกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยที่กล่าวมาข้ างต้ น ไว้ อย่างชัดเจน
9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน
3 คน ประกอบด้ วย
1. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
2. น.ส.พรรณพิมล บุนนาค
3. นายวันชัย โตสมบุญ

ที่ประชุม

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวนวรัตน์ สุจริ ตวัฒนาภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นเลขานุการ
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ด้ านการตรวจสอบ
(1) ประสานความเข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
ผู้สอบบัญชี ฝ่ ายบริ หารจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน
(2) สอบทานและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ทนั สมัย และ
เหมาะสมกับสภาพของบริษัทฯ
(3) สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่าง
เพี ย งพอ โดยการประสานงานกับ ผู้ สอบบัญ ชี ภ ายนอกและผู้บ ริ ห ารที่
รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ทั ง้ รายไตรมาสและประจ าปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผู้ สอบบัญ ชี ส อบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดๆ ที่ เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
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(4) สอบทานให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ความเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็ นชอบในการพิจ ารณา
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(5) สอบถามถึงระดับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สาคัญ ตลอดจนมาตรการในการ
ควบคุมและบรรเทาความเสี่ยงจากฝ่ ายบริ หารจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี
(6) พิ จ ารณาและก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในและเสนอแนะและให้ คาแนะนาแผนการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีให้ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(7) สอบทานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ ที่จะ
ตรวจสอบ เพื่อลดความซ ้าซ้ อนของงานตรวจสอบและภาระค่าใช้ จ่ายของ
บริษัทฯ
(8) สอบทานการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ วย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมถึงนโยบายที่ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ
เป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ ม สถาบัน การเงิ น ตามเกณฑ์ ก ารก ากั บ แบบรวมกลุ่ ม
(Consolidated Supervision)
(9) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงาน
ตรวจสอบของส านัก งานตรวจสอบบัญ ชี นัน้ รวมถึ ง ประสบการณ์ ข อง
บุคลากรที่ ไ ด้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญ ชี ของบริ ษัทฯ โดยได้
รับคาเสนอแนะจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ในฐานะบริ ษัทแม่
รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ
(11) สอบทานความร่ วมมือหรื อข้ อขัดแย้ งที่มีนยั สาคัญกับฝ่ ายบริ หารจัดการ ใน
ระหว่างปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
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(12) สอบทานและพิจ ารณาร่ วมกับฝ่ ายบริ หารจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ ยวกับข้ อบกพร่ องสาคัญที่ตรวจสอบพบและติดตามการตอบสนองเพื่ อ
แก้ ปัญหาจากฝ่ ายบริหารจัดการ
(13) มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนพนักงานหรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ภายใน
ขอบเขตของอานาจที่ได้ รับมอบหมาย
(14) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บริหาร เป็ นต้ น
(15) จัดทารายงานการปฏิบตั งิ านและ/หรื อรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(16) จัด ท ารายงานกิ จ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ใ น
รายงานประจ าปี ของบริ ษั ท ซึ่ ง รายงาน ดัง กล่ า วลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(16.1) ความเห็ น เกี่ ย วกับ กระบวนการจัด ท าและการเปิ ดเผยข้ อ มูล ใน
รายงานทางการเงิ นของบริ ษัทฯถึง ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่
เชื่อถือได้
(16.2) ความเห็นเกี่ ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ
(16.3) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
(17) รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททันทีเพื่อให้ ดาเนินการแก้ ไข หากตรวจสอบ
พบหรื อมีข้อสงสัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯดังนี ้
(17.1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(17.2) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบ
การควบคุมภายใน
(17.3) การฝ่ าฝื น ระเบี ย บ ข้ อบัง คั บ และนโยบายของบริ ษั ท ฯ หรื อ
กฎระเบียบราชการ
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ด้ านการกากับดูแลกิจการ
(1) ให้ คาแนะนาในหลักการและข้ อพึง ปฏิบัติที่สาคัญของกระบวนการกากับ
ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมแก่บริษัทฯ
(2) ให้ ค าแนะน าในการพัฒ นาหลัก การก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ เ ป็ นเลิ ศ (Best
Practices)
(3) ให้ ค าแนะน าในการจัด ท าจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ รกิ จ (Code of
Business Conduct) และ จรรยาบรรณของพนักงานบริ ษัทฯ (Code of
Conduct) และจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรื อสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ และเพื่อให้ เป็ นที่ทราบโดยทัว่ กัน
(4) ให้ คาแนะน าในการพัฒ นาและจัดท าแผนการก ากับดูแลการปฏิ บัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ประกาศกาหนด
(5) เสนอแนะข้ อกาหนดเกี่ ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัทฯ
และข้ อพึงปฏิบตั ขิ องผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
(6) ให้ คาแนะนาในการจัดทารายงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทโดยมี
ข้ อมูลตามแบบที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัท
จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
(7) ให้ คาแนะน าในการติด ตามผลการบัง คับใช้ น โยบายและระเบี ยบปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัท ธนาคารและกฎหมายที่ใช้ กบั บริษัทฯ
(8) ติดตามการพัฒนาระบบพื ้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในส่วนการกากับ
ดูแล การป้องกัน การตรวจสอบและการแก้ ไข
(9) จัดให้ มีการดาเนินตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความเหมาะสม
ของการปฏิบตั ิ ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
รวมถึงการรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริ ษัท และให้ คาแนะนา
แก่คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการ เพื่ อลดความเสี่ ยงต่อการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ให้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการและคณะทางาน
ตามความจาเป็ น
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9.3.2 คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหาร (Executive Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีจานวน 7 คน ประกอบด้ วย
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่

ประธานกรรมการ

2. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานการขายและลูกค้ า

กรรมการ

3. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์

กรรมการ

4. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานสนับสนุนองค์กร

กรรมการ

5. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

6. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบริ หารความเสีย่ ง

กรรมการ

7. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานวาณิชธนกิจ
8. พนักงานที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯ

กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(1) ควบคุมการดาเนินงานต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายบริ ษัทฯ และธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ โดยถูกต้ องตามข้ อกาหนด
กฎหมาย และกฎระเบียบที่บริษัทและธนาคารกาหนด
(2) ควบคุมดูแลการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้ บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย
กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่กาหนดไว้
(3) นาเสนอข้ อมูลที่ครบถ้ วนต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดใน
การกาหนดนโยบายและแผนงาน
(4) กลัน่ กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจาปี งบประมาณค่าใช้ จ่า ยประเภททุน
เป้าหมายการปฏิบตั ิงานแผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงการควบคุมรายได้ /
รายจ่าย และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทและธนาคาร
(5) เสนอเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการด าเนิ น การตามปกติ ข องบริ ษั ท ฯให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
(6) จัดทารายงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(7) ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดทาขึน้ และ
นาเสนอแผนธุรกิจที่ได้ ทบทวนแล้ วดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
(8) พิจารณาอนุมตั ิ และติดตามการดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี ้
(8.1) การรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
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(8.2) การกู้ยืมเงิน หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ (Credit Facilities) ประเภท
ต่างๆ จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของ
บริษัท โดยให้ คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหารมีอานาจในการพิจารณา
วงเงินเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(8.3) การขาย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
(8.4) ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
(8.5) การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ หรื อการหยุ ด ให้ บริ การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ด
ผลิตภัณฑ์หนึง่ หรื อการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
(8.6) นโยบายบริ หารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงในด้ านต่างๆ เมื่อ
คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่ บริ หารพิจ ารณานโยบายแล้ ว ให้ นาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุมัติ ต่ อ ไป ยกเว้ น นโยบายและ
รายงานการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึ่งเป็ นอานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ
(8.7) เรื่ องอื่นๆ
(9) ติดตามเร่งรัดการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(10) ทบทวน ตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอแนะและสัง่ การให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขระบบ
การบริ หารงานกระบวนการทางานของฝ่ ายงานต่างๆ ให้ มีความเหมาะสม
ทันสมัยและสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ
(11) มีอานาจเรี ยกเอกสารเรื่ องต่างๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ การดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารบรรลุ
วัตถุประสงค์
(12) พิจารณาดาเนินการเรื่ องต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
(13) รายงานผลการด าเนิ น งา น รวมถึ ง กิ จ การต่ า งๆ ที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
(14) ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื อกิจการโดยทัว่ ไปของบริ ษัทฯ
(15) ดาเนินการจัดให้ มีนโยบายและระเบียบหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับ
การต่อต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากธนาคารหรื อ
คณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจดัง กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่ บริ หารจะต้ อ ง
ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และต้ องไม่
อนุมตั ริ ายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์มีส่ว นได้ ส่วนเสีย หรื อ
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อาจมี ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่ นใดกับบริ ษัทฯ และจะต้ องเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
การลงมติในเรื่ องใดๆ ของคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ต้ องเป็ นมติมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่เข้ าประชุมทังหมด
้
โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ยกเว้ นในการที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ เสียงของประธานกรรมการมีเสียง
เพิ่ ม ขึน้ ได้ อี ก หนึ่ง เสี ย งและในกรณี ที่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ ก รรมการบริ ห ารท่า นใดมี ส่ว นได้ เ สี ย กับ เรื่ อ ง
ดังกล่าว กรรมการท่านนันจ
้ าเป็ นต้ องงดออกเสียง
9.3.3 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ (Credit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5262
มีจานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่

ประธานกรรมการบริ หารสินเชื่อ

2. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบริ หารความเสีย่ ง

รองประธานกรรมการบริ หารสินเชื่อ

3. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานการขายและลูกค้ า

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

4. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานสนับสนุนองค์กร

กรรมการบริ หารสินเชื่อ

ต่ อไปนี ้

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ
1. พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีปฏิบัติ ในเรื่อง
(1) ให้ ความเห็นชอบในการกาหนดนโยบาย และแนวทางในการบริ หารความ
เสี่ยงในธุรกรรมด้ านหลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมถึงการตัง้
สารองและนโยบายการตัดหนีส้ ูญ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) ให้ ความเห็นชอบในการกาหนดอานาจอนุมตั ิวงเงินซื ้อขายหลั กทรัพย์และ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าให้ กบั ลูกค้ า อานาจการอนุมตั ิการขายหลักทรัพย์ที่
ลูกค้ ายังไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้ กับบริ ษัท และอานาจในการกาหนดวงเงิน
สาหรับบัญชี Error Port เพื่อแก้ ไขรายการผิดพลาดจากการส่งคาสั่งให้
ลูกค้ า ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(3) กาหนดแนวทางการให้ ก้ ูยืม เงิ น เพื่ อการซื อ้ หลักทรั พ ย์ ให้ อยู่ใ นระดับ ที่
เหมาะสมกั บ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท และเป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระเบียบราชการ และ/หรื อกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ได้ กาหนดไว้ ในปั จจุบนั และ/หรื อที่จะกาหนดขึ ้นใหม่ในอนาคต

57

(4) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์ที่บริ ษัทอนุญาตให้ ลกู ค้ า
ซื ้อหรื อขายในบัญชีมาร์ จิน้ (Marginable Securities) การกาหนดอัตรา
มาร์ จิ ้นเริ่ มต้ น (Initial Margin) อัตรามาร์ จิ ้นที่ต้องดารงไว้ (Maintenance
Margin) และอัตรามาร์ จิ ้นขันต
้ ่าเพื่อการบังคับขายหลักทรัพย์ (Minimum
Margin) รวมถึงอัตราการกระจุกตัวรายหลักทรัพย์
(5) กาหนดหลักเกณฑ์ และอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืม อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากที่
จ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้ านามาวางเป็ นหลักประกันการซื ้อขายหลักทรัพย์ทุก
ประเภทบัญชี
(6) ก าหนดแนวทางปฏิ บัติ ใ นการเปิ ดบัญ ชี พิ จ ารณาและทบทวนวงเงิ น
ตลอดจนวิธีปฏิบตั ใิ นธุรกรรมที่เกิดใหม่
2. พิจารณาและดาเนินการในเรื่องต่ อไปนี ้
(1) อนุมัติวงเงินซื อ้ ขายหลักทรั พย์ / สิ นเชื่ อ / สัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าให้ แก่
ลูกค้ า และอนุมัติการขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ ายังไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้ กับ
บริษัท (Short Sell) ตามประกาศแนบท้ ายระเบียบนี ้
(2) พิจ ารณาบริ ห ารวงเงิ นที่ เกี่ ย วข้ องกับการเป็ นนายหน้ า/ตัวแทนซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อบริ หารความเสี่ยงของธุรกิจให้
อยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสมกับ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท และเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ระเบียบราชการ และ/หรื อกฏหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดไว้ ในปั จจุบนั และ/หรื อที่จะกาหนดขึ ้นใหม่ในอนาคต
(3) อนุมัติให้ ดาเนินคดี หรื อดาเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี ้ กรณีที่บริ ษัท
เป็ นโจทก์อนั เนื่องมาจากการเป็ นเจ้ าหนี ้บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
บัญ ชี ซื อ้ ขายสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า ให้ คณะกรรมการบริ ห ารสิ นเชื่ อ มี
อานาจใช้ ดลุ ยพินิจตามควรแก่กรณีในการอนุมตั ิทาข้ อตกลงรับสภาพหนี ้
ประนีประนอมยอมความ หรื อถอนฟ้องกับลูกหนี ้ หรื อคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึ่ง
ซึ่งมียอดหนี ้คงค้ างทางบัญชีไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้ าล้ านบาท
ถ้ วน) และผลจากการดังกล่าวทาให้ บริ ษัทมีส่วนสูญเสีย หรื อได้ รับความ
เสี ยหายเป็ นจ านวนไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของยอดหนี ค้ งค้ างทางบัญ ชี ของ
ลูกหนี ้รายนันแต่
้ ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้ วน) และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบในโอกาสแรกเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหลังจากกรณีดงั กล่าว
(4) พิจารณาผลขาดทุนจากการส่งคาสั่งซือ้ ขายแก่ลูกค้ าผิดพลาด เข้ าบัญชี
บริษัทฯ
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9.3.4 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่ วนบุคคล (Investment Committee for
Private Fund) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 6 คน ประกอบด้ วย
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่

ประธานกรรมการ

2. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบริ หารความเสีย่ ง

กรรมการ

3. ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า

กรรมการ

4. ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายบริ หารกองทุนส่วนบุคคล

กรรมการ

5. ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายบริ หารเครือข่ายลูกค้ า
6. พนักงานที่ได้ รับมอบหมาย ฝ่ ายบริ หารกองทุนส่วนบุคคล

ผู้ร่วมประชุมสมทบ ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
เลขานุการ

อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
(1) พิจารณาและประเมินแนวโน้ มของตลาดเงิน ตลาดทุน จากการประเมิน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
(2) พิจารณากาหนดและทบทวนกรอบ กลยุทธ์ แผนการลงทุน สัดส่วนการ
ลงทุนในภาพกว้ า ง โดยต้ อ งสอดคล้ อ งตามนโยบายที่ ลูก ค้ า และ/หรื อ
บริ ษัทกาหนด และเป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(3) มอบหมายให้ ผ้ ูจัด การกองทุน หรื อ พนักงานในฝ่ ายบริ หารกองทุนส่ว น
บุคคล มีอานาจในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการลงทุน
(4) พิ จ ารณาอนุ มัติ และทบทวนตราสารทางการเงิ น ที่ ส ามารถลงทุน ได้
(Universe)
(5) พิจารณากาหนด ติดตาม ควบคุม และประเมินความเสี่ยง ให้ สอดคล้ อง
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกาหนด
(6) พิจารณา ติดตาม และประเมินผลการลงทุนของกองทุน ให้ สอดคล้ องตาม
นโยบายการลงทุน แผนการลงทุน กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลกาหนด
(7) พิ จ ารณาอนุมัติห ลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กและประเมิ น ผลบริ ษั ท สมาชิ ก
นายหน้ าค้ าหลักทรั พ ย์ สถาบันการเงิ นเพื่ อทาธุ รกรรมทางการเงิ นและ
บริการอื่นๆ สถาบันการเงินเพื่อเป็ นตัวแทนซื ้อขายตราสารหนี ้
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(8) พิจารณาและทบทวนนโยบาย รวมถึงกาหนดกรอบการลงทุน กรอบความ
เสี่ยงในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลของบริษัท
(9) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ นา้ หนักในการคัดเลือกสถาบันการเงิน
เพื่อการฝากเงินและเพื่อการลงทุนในตราสารการเงินของกองทุน
(10) พิจ ารณาคัดเลื อกและประเมิ นผลบริ ษัทสมาชิ กนายหน้ าค้ าหลักทรั พ ย์
นายหน้ าค้ าหลักทรั พ ย์ ตราสารอนุพันธ์ สถาบันการเงิ นเพื่ อทาธุ รกรรม
ทางการเงินและบริการต่างๆ
(11) รายงานผลการดาเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การบริ หารจัดการ
ของฝ่ ายบริ ห ารกองทุน ส่ว นบุค คลให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการอื่นใดที่บริ ษัทกาหนด และ/หรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
และ/หรื อผู้ตรวจสอบบัญชี
(12) พิจารณาใช้ สิทธิออกเสียงในนามกองทุน ตามแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ (Proxy Voting Policy) สาหรับกองทุน
ทุกกองทุนภายใต้ การบริหารจัดการ
(13) พิจารณาและทบทวน Investment Committee Charter for Private Fund
Business ต่อคณะกรรมการบริษัท ทุก 2 ปี
9.3.5 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee for Proprietary
Trading) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 5 คน ประกอบด้ วย
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่

ประธานกรรมการ

2. ผู้บริหารสูงสุดกลุม่ งานสนับสนุนองค์กร

รองประธานกรรมการ

3. ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการ

4. ผู้บริหารสูงสุดหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ ายค้ าหลักทรัพย์

กรรมการ

5. ผู้บริหารสูงสุดหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากสายงานบริ หารความเสี่ยง

กรรมการ

6. พนักงานที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ ายค้ าหลักทรัพย์

เลขานุการ

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
(1) พิ จ ารณากลั่น กรอง ทบทวนนโยบายการลงทุ น ก่ อ นการน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
(2) พิจารณากลัน่ กรองกรอบการลงทุน กรอบการควบคุมความเสี่ยง ก่อนการ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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(3) พิจารณาอนุมตั ิผ่อนผัน ขยายกรอบการลงทุน กรอบการควบคุมความเสี่ยง
ภายในกรอบที่ คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนด และรายงานให้ แก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
(4) พิ จ ารณาก าหนด ทบทวนรายชื่ อ หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ตราสารทางการเงิ น ที่
สามารถลงทุนได้
(5) กากับดูแลพอร์ ตการลงทุนให้ เป็ นไปตามกรอบการลงทุน กรอบการควบคุม
ความเสี่ยง ตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
(6) อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น เพื่ อ บัญ ชี บ ริ ษั ท ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
9.3.6 คณะกรรมการบริหารจัดการปั ญหาการทุจริต (Fraud Management Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 6 คน ประกอบด้ วย
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่

ประธานกรรมการ

2. ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ งานสนับสนุนองค์กร

กรรมการ

3. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานกากับดูแลธุรกิจ

กรรมการ

4. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

5. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการ

6. ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบริ หารความเสี่ยง

กรรมการ

การทุจริต

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการปั ญหา
(1) กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารและทบทวนความ
เพียงพอของนโยบาย หลักเกณฑ์ ระบบการบริ หารจัดการปั ญหาทุจริ ต ความ
มีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการปั ญหาทุจริ ตโดยรวมของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปด้ วย
ความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
(2) ทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทมีมาตรการป้องกันการ
ทุจริ ตตามแนวทางการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ต โดยมีการควบคุม และ
แสดงผลการปฏิบตั งิ าน
(3) ทบทวนกลยุทธ์ และมาตรการป้องกันการทุจริ ต เทคโนโลยีที่ใช้ สาหรั บการ
ตรวจสอบและป้ องกั น การทุ จ ริ ต และแนวปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ รวมทัง้ การ
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ประเมินผลวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ ในการป้องกันการทุจริ ต เพื่อดาเนินมาตรการใน
เชิงรุกเพื่อพิสจู น์ทราบและป้องกันความเสียหายจากการทุจริ ต
บริ หารและควบคุมติดตามการปรับปรุ งแก้ ไขมาตรการป้องกันความเสียหาย
จากปั ญหาการทุจริ ต การติดตามทรัพย์สินที่ถูกทุจริ ต และการพิสูจน์ทราบ
ข้ อบกพร่องในการดาเนินการให้ ทนั สถานการณ์และสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น
บริหารและควบคุมดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ มีความ
เหมาะสม และมีแผนการดาเนินการที่ครอบคลุมปั ญหาการทุจริ ตทุกประเภท
ของบริษัทฯ
จั ด ท าข้ อแนะน าในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กั บ สายงานที่ เ กี่ ย วข้ องและ
คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และหลักการบริ หาร
จัดการปั ญหาทุจริ ต
มี อ านาจเรี ย กเอกสารต่า งๆ และบุคคลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี แ้ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
ประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์
รายงานต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหารอย่างสม่าเสมอในสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด

แม้ ว่า บริ ษั ท ฯ จะไม่มี ค ณะกรรมการสรรหาเพื่ อ คัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการ แต่บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องพิจารณาจากปั จจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ เป็ นต้ น โดยได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอด
้
ถอนกรรมการดังนี ้
(1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมีถิ่ นที่อยู่ในประเทศ
ไทย และกรรมการของบริ ษัทต้ องมี คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้น ต่อหนึง่ (1) เสียง
(2.2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะคนจะใช้ คะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลื อกตัง้
บุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่
ผู้ใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2.3) บุค คลที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุด ตามล าดับ ลงมาเป็ นผู้ ได้ รั บ เลื อกเป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ใน
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กรณี ที่ บุค คลซึ่ง ได้ รั บ การเลื อ กตัง้ ในล าดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย ง
เท่ากันเกินจานวนที่พงึ จะมีให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
(3) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่
สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการ
ที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ในกรณี ที่ตาแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน อนึ่งมติ ของคณะกรรมการ
ตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ในกรณีการสรรหาและว่าจ้ างผู้บริ หารระดับสูงในลาดับที่ถดั จากกรรมการผู้จดั การใหญ่
ลงมา 2 ลาดับ จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

บริษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการป้องกันการใช้
ข้ อมูล ภายในเพื่อประโยชน์ ในการซื อ้ ขายหลักทรั พย์และการมี ส่วนได้ เสียในลักษณะที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทังที
้ ่บริ ษัทฯ/หน่วยงาน หรื อ
บุคลากรของบริ ษัทฯที่ไ ด้ ล่วงรู้ มาจากการประกอบธุรกิ จ หรื อการดาเนินงาน เพื่ อให้ การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ดีในการป้องกันการใช้ ข้อมู ล
ภายในที่เกี่ยวกับข้ อมูลของบริ ษัทฯและกลุ่มธุรกิจในเครื อที่ยงั มิได้ เป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ชน รวมทังข้
้ อมูลของลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของบริ ษัทฯที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
โดยระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ ป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
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(1) กาหนดให้ มี การแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสได้ รับข้ อมูลภายในออกจากกัน
อย่างชัดเจน เช่น สายงานลูกค้ าบุคคล และสายงานลูกค้ าสถาบัน กลุ่มงาน
วิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ ายค้ าหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารกองทุน
ส่วนบุคคล เป็ นต้ น
(2) กาหนดโครงสร้ างสายงานการบังคับบัญชา การบริ หารจัดการ และการรายงาน
การดาเนินงานของหน่วยงานตามข้ อ 1 ให้ รายงานโดยตรงผ่านผู้บริ หารที่
รับผิดชอบเท่านัน้
(3) ควบคุม การจัดเก็ บข้ อมูล ที่ เ ป็ นความลับ และจะต้ องใช้ ข้อ มูล นัน้ ให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ไม่วา่ ข้ อมูลนันจะมี
้ ลกั ษณะหรื อที่มาอย่างไร โดยห้ ามมิให้ พนักงาน
ใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบหรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า
รายใดรายหนึ่งของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ พนักงานจะต้ องรับผิดชอบในการรักษา
ข้ อมูลที่เป็ นความลับแม้ ว่าพนักงานรายดังกล่าวจะพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน
บริษัทฯแล้ วก็ตาม
(4) กาหนดให้ มีการจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลให้ ผ้ มู ีสิทธิทราบหรื อเข้ าถึงข้ อมูลมีจานวน
น้ อยที่สดุ (Need to know basis) โดยไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลลักษณะดังกล่าวให้
บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทราบ
(5) กาหนดให้ การยืมบุคลากรระหว่างหน่วยงาน (Over the wall) ตามข้ อ 1 จะทา
ได้ ก็ตอ่ เมื่อมีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์เท่านัน้ โดยกาหนดให้ มีการแจ้ งให้
สายงานกากับดูแลธุรกิจทราบ โดยระบุชื่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะธุรกรรม
ชื่อบุคลากรที่เกี่ ยวข้ อง และระยะเวลาที่ต้องมีส่วนร่ วมในธุรกรรมนัน้ โดย
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่นาข้ อมูลไปเปิ ดเผย และ
ต้ องไม่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลูกค้ าที่ตนได้ มีโอกาสมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
(6) กาหนดให้ มีการกากับดูแลและดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกาหนดรายชื่อ
หลักทรัพย์ในบัญชี Watch List/Restricted List เป็ นต้ น โดยให้ กากับดูแล
กระบวนการจัดทารายชื่ อหลักทรั พย์ ดัง กล่าวและการกากับดูแลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(7) กาหนดให้ มีระบบควบคุมข้ อมูลที่มีลกั ษณะอ่อนไหวหรื อลับเฉพาะ (Sensitive
Information) อย่างเข้ มงวดเป็ นพิเศษ โดยพนักงานจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มี
ลักษณะดังกล่าวและข้ อมูลที่ได้ มาต้ องใช้ เพื่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของธุรกรรมตามที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้
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บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) ได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption) ตังแต่
้
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555 โดยบริ ษัทฯ มี
แนวทางการกาหนดหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ ระดับคณะกรรมการบริ ษัท
ไปจนถึงระดับพนักงานทุกคนในองค์กร
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจัด ท าและทบทวนนโยบายการต่อ ต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และ
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับมาตรการในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับประเภทธุรกิจ
ตลอดจนมีการควบคุมและกากับให้ มีการนามาตรการในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
มีการประเมินความเสี่ยง การรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการบริ หารจัดการมีมาตรการที่
เพี ยงพอในการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาอย่างเหมาะสม รวดเร็ วและทันเวลา มี ก ารจัด อบรม
เผยแพร่ และให้ ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่พนักงานทุกระดับเป็ นประจา
โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิ ดขึ ้นภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานที่โปร่งใสของบริษัทฯ
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นอกเหนื อ จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทางด้ า นการบริ ก ารด้ า นการเงิ น และการลงทุน บริ ษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ กรุ ง ศรี จ ากั ด (มหาชน) ยั ง คงมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สภาพแวดล้ อม เนื่องด้ วยมีความเชื่อมัน่ ในการแบ่งปั นคืนกลับสู่สงั คม จะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้ ทัง้
สังคมและองค์กรเติบโตไปด้ วยกันได้ อย่างยัง่ ยืน พร้ อมการปลูกฝั งให้ พนักงานและครอบครัวได้ มี
จิตอาสาในการร่วมสร้ างสรรค์ไปด้ วยด้ วยกั นอย่างภาคภูมิใจในการมีส่วมร่ วม ทังพนั
้ กงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารไปจนถึงระดับบริหาร
อีกทัง้ ยัง เป็ นการระชับความสัม พันธ์ ระหว่างผู้บริ หารและพนักงานในองค์กร ในการร่ วม
กิจ กรรมจิตอาสา โดยในปี 2562 นี ้ นโยบายการแนวคิดความรับผิ ดชอบต่อสังคมใช้ หลักการ
เดียวกันกับธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา จ ากัด (มหาชน) เพื่ อภาพลักษณ์ ในทิศทางการดาเนินงาน
สอดคล้ องไปด้ วยกันในกลุ่มกรุ งศรี โดยมีกรอบความคิด ความรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 หมวด
(The 4 CSR Pillars) ที่สร้ างสร้ างต่อสังคมเชิงบวกดังนี ้
(1) การสร้ างคุณค่ าความยั่งยืน (Creating Sustainability Value): การสร้ างความเข้ าใจ
แก่พนักงานในด้ านการรับผิดชอบต่อสังคมและความยัง่ ยืนในระยะยาว
(2) การตอบแทนคืนสู่สังคม (Giving Back to Community): การสร้ างการมีสว่ นร่วมและ
แบ่งปั นกับชุมชนทังชุ
้ มชน โดยรอบพื ้นที่ดาเนินงานขององค์กรและในท้ องที่อื่นๆ
(3) การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม (Preserving Environment): การสร้ างจิตสานึกในการร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมร่วมกัน
(4) การสนับสนุนด้ านเงินช่ วยเหลือ (Providing Financial Support): การสนับสนุนและ
ให้ ความช่วยเหลือสังคม เช่น ทุนการศึกษา การบริจาคเงินช่วยเหลือที่เป็ นประโยชน์ เป็ นต้ น
จากกรอบแนวคิดหลักนี ้ ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการสานต่อในด้ านการตอบแทนคืนสู่สงั คม ใน
การให้ ความรู้ ด้านการเงินให้ กับเยาวชน อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างคุณค่าความยัง่ ยืนได้ อีกทางหนึ่ง
โดยในปี 2562 เพื่อต่อยอดและตอกย ้าการเป็ นผู้ให้ บริ การทางการเงินภายใต้ แนวคิด 70 School
Financial Literacy Project “กรุ งศรี รอบรู้ เรื่ องเงิน เรื่ องเงิน เรี ยนง่าย” โดยการเข้ าร่วมเป็ นจิต
อาสาในการร่ ว มแบ่ง ปั นความรู้ ให้ กับนักเรี ยนระดับประถมศึก ษาในสัง กัดโรงเรี ยนรั ฐ บาลทั่ว
ประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้ างวินยั การออมและการใช้ เงินอย่างชาญฉลาด เป็ นการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันทางการเงินในกับอนาคตของชาติตงแต่
ั ้ ชนปฐมวั
ั้
ย
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ปี 2562 บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในโครงการฯ ให้ ความรู้
เรื่ องการเงินการออมผ่านกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย และง่ายต่อความเข้ าใจตามวัตถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั ้ แก่นกั เรี ยนระดับชันประถม
้
ณ โรงเรี ยนวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ ด จ.นนทบุรี เมื่อวันเสาร์
ที่ 7 กั น ยายน 2562 ในกิ จ กรรมดัง กล่ า ว ทัง้ คณะผู้ บริ ห ารและพนัก งานจิ ต อาสา ต่ า งให้
ความสาคัญและร่วมแรงร่ วมใจในการทากิจกรรมเพื่อส่งเสริ มความรู้ด้านการออม และสร้ างวินยั
การลงทุนนับเป็ นจุดเริ่มต้ นในการร่วมแบ่งปั นและสร้ างสรรค์สงั คมให้ กบั เยาวชนของชาติให้ เติบโต
ขึ ้นอย่างมีความรอบรู้ด้านการออมและการเงินอย่างยัง่ ยืน

67

ในการประชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2 เมื่ อ วัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2561 โดยมี
กรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน เข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้ อมูลจาก
ฝ่ ายบริ หารแล้ วสรุ ปได้ ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ 5
องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทาธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ ว
(รายละเอียดอยู่ใน เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)
สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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ในช่วงปี 2561 และ 2562 บริ ษัทฯ มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในช่วงปี 2561 และ 2562 บริ ษัทฯ มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา
(“ธนาคาร”)

 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึง่
ถือหุ้นร้ อยละ 99.84 ของทุน
ชาระแล้ วของบริษัท
 นายแดน ฮาร์ โซโน่
เป็ นผู้บริหารของธนาคาร และ
เป็ นกรรมการของบริษัท
 นางวรนุช เดชะไกศยะเป็ น
ผู้บริหารของธนาคารและเป็ น
กรรมการของบริษัท
 นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตรเป็ น
กรรมการของบริษัทตังแต่
้ วนั ที่
23 มีนาคม 2560จนถึงวันที่ 23
เมษายน 2561และเป็ นผู้บริหาร
ของธนาคาร
 นายสุรธันว์ คงทน
เป็ นผู้บริหารของธนาคารและ
เป็ นกรรมการของบริษัทตังแต่
้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จนถึง
วันที่ 23 เมษายน 2561

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ ารับ
บริษัทให้ บริการนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์แก่ธนาคารโดยคิด
ค่านายหน้ าตามอัตราที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทฯให้ บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้ แก่ธนาคารโดย
คิดค่าบริการตามมูลค่าสุทธิของเงินกองทุน ซึง่ เป็ นพื ้นฐาน
เดียวกันกับการให้ บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลสาหรับ
บุคคลทัว่ ไป
ดอกเบี ้ยรับ
บริษัทฯมียอดเงินฝากกับธนาคารซึง่ ดอกเบี ้ยที่ได้ รับเป็ นไป
ตามอัตราปกติของลูกค้ าทัว่ ไปของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมจ่าย
เป็ นค่าธรรมเนียมธนาคารในการตัดบัญชีอตั โนมัติ,
ค่าธรรมเนียมวงเงิน INTRADAY และ EFFECT CHECK
และค่าธรรมเนียมอื่นๆในการทาธุรกรรมผ่านธนาคาร โดย
บริษัทฯชาระค่าธรรมเนียมจ่ายดังกล่าวในอัตราปกติที่
ธนาคารคิดจากลูกค้ าทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมบริการ Professional Service
เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายตามสัญญา Professional Service
Agreement โดยธนาคารจัดส่งพนักงานมาเป็ นผู้บริหารด้ าน
 นายพรสนอง ตู้จินดา เป็ น
บริหารงานจัดการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้ าน
กรรมการของบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯและช่วยเหลืองานด้ านทรัพยากร
23 เมษายน 2561 จนถึงวันที่
บุคคลให้ แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯชาระค่าธรรมเนียมบริการใน
20 พฤศจิกายน 2561 และเป็ น ราคาตลาด
ผู้บริหารของธนาคาร
ค่าบริการจ่ายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายวิธพล เจาะจิตต์
เป็ นค่าบริการจ่ายโดยธนาคารได้ ให้ บริการด้ าน IT Service
เป็ นผู้บริหารของธนาคารและ
ซึง่ มีการพัฒนาระบบ KSS Online (Single Sign-on) และ
เป็ นกรรมการของบริษัท ตังแต่
้
ติดตังระบบที
้
ธ่ นาคาร โดยบริษัทฯชาระค่าธรรมเนียมบริการ
วันที่ 23 เมษายน 2561 จนถึง ในอัตราต้ นทุนบวกมาร์ จิ ้น
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ค่าธรรมเนียมแนะนาบัญชี
 นายสิทธิไชย มหาคุณเป็ นเป็ น เป็ นค่าธรรมเนียมจ่ายสาหรับการแนะนาลูกค้ าของธนาคาร
ผู้บริหารของธนาคารและเป็ น
มาเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริษัทฯ โดยบริษัทฯชาระ
กรรมการของบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ ค่าธรรมเนียมจ่ายดังกล่าวในอัตราที่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
20 พฤศจิกายน 2561
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
บริษัทฯ ได้ ทาสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่ของธนาคารสาขาวิภาวดี
รังสิตและสาขาในต่างจังหวัดจานวน 6 สาขาเพื่อใช้ เป็ นที่ตงั ้
สานักงานสาขา
ปริมาณคงค้ าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินมัดจา
ค่าธรรมเนียมและบริการค้ างรับ
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินอื่น

ปี 2562
ปี 2562
-

ปี 2561
ปี 2561
1,531

9,714

6,000

25,672

24,466

2,374

2,917

15,408

14,302

2,852

3,198

1,200

2,052

2,264

2,448

ณ 31 ธ.ค.62
1,135,223
479
4,104
310
2,493

ณ 31 ธ.ค.61
988,074
545
1,512
365
2,046

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่น ประกอบด้ วย
1. บลจ. กรุงศรี
2. บจ. กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ
3. บจ. เคอาร์ แอนด์แอสโซซิเอสท์
4. บจ. ซี.เค.อาร์
5. บจ. ซันไรส์ อิควิตี ้
6. บจ. ไซเบอร์ เวนเจอร์
7. บจ. จี แอลแอสเซทส์
8. บจ. ทุนรุ่งเรือง
9. บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
10. บจ. บีบีทีวี แซทเทลวิชนั่
11. บจ. บีบีทีวี โปรดัคชันส์
12. บจ. บีบีทีวี แอสเซตเมเนจเมนท์
13. บจ.เค กรุ๊ป
14. บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา
15. บจ. มหากิจโฮลดิ ้ง
16. บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยาแคปปิ ตอล (เดิมชื่อ
“บมจ. ศรีอยุธยาแคปปิ ตอล”)
17. บจ. สตรองโฮลด์แอสเซ็ทส์
18. บจ. รักษาความปลอดภัยสยามเรียลตี ้
แอนด์เซอร์ วิส
19. บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
20. Mitsubishi UFJ Securities (HK)
Limited
21. Morgan Stanley & Co. International
Plc.

 เกี่ยวข้ องกัน
โดยการมีผ้ ถู ือ
หุ้นและ/หรือ
กรรมการ
ร่วมกันและมี
รายการ
ระหว่างกัน

ปี 2562

ปี 2561

1,202
237
64
191

764
543
63
466
261
1,054
540
145

18

46

5,456
5

3,284
11

14,043

14,619

1

2

293

137

30

408

94

416

3,752

3,682

23,296

24,017

ณ 31 ธ.ค.62
1,258
4,675
326
307
11

ณ 31 ธ.ค.61
1,053
4,673
362

ปริมาณรายการ
ค่านายหน้ ารับ
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล
บจ. เคอาร์ แอนด์แอสโซซิเอสท์
บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
บจ. ซันไรส์ อิควิตี ้
บจ. บีบีทีวี โปรดัคชันส์
บจ. เคกรุ๊ป
บจ. จี แอล แอสเซทส์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited
Morgan Stanley & Co. International Plc.
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บลจ. กรุงศรี
รายได้ อื่น
บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา
Morgan Stanley & Co. International Plc.
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
บลจ. กรุงศรี
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ค่าเช่ารถยนต์
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี ้แอนด์
เซอร์ วิส
ค่าเช่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
ปริมาณคงค้ าง
ค่าธรรมเนียมและบริการค้ างรับ
บลจ. กรุงศรี
สินทรัพย์อื่น
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
ค่าธรรมเนียมและบริการค้ างจ่าย
บจ. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
บจ. รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี ้แอนด์
เซอร์ วิส
บจ. เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ความเห็นของบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น
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ค่ านายหน้ ารับ
บริษัทฯ ให้ บริ การด้ านการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน ของบริ ษั ท ฯ ตามปกติ ธุ ร กิ จ โดยคิด ค่า บริ ก ารในอัต ราที่ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย ซึ่ง กาหนดโดยสมาคมบริ ษัทหลัก ทรั พ ย์ ไ ทย ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและยุตธิ รรม
ค่ าธรรมเนียมให้ บริการบริหารกองทุนส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าธรรมเนียมจากการให้ บริ การบริ หารกองทุนส่วนบุคคลที่ได้ ว่าจ้ างและคิด
ค่า บริ ก ารกับ ธนาคารเป็ นรายไตรมาส โดยคิ ด เป็ นอัต ราร้ อยละของวงเงิ น ลงทุน และผลการ
ดาเนินงานของกองทุน ทังนี
้ ้การคิดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ ้นอยู่กับขนาดของเงินลงทุนของ
ลูกค้ า ซึ่งเป็ นมาตรฐานของอุตสาหกรรมสาหรับลูกค้ ากองทุนส่วนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมให้ บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นธรรม
ค่ าธรรมเนียมให้ บริการตัวแทนการขายหน่ วยลงทุน
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ค่า ธรรมเนี ย มการเป็ นตัว แทนการขายหน่ ว ยลงทุน จาก บลจ.กรุ ง ศรี โดย
ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับคิดเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมที่
บริ ษัทฯ ได้ รับอยู่บนพื ้นฐานเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับจากบลจ.อื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่าค่าธรรมเนียมให้ บริการตัวแทนการขายหน่วยลงทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
ค่ าบริการรับ Professional Services
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าบริ การจากการให้ บริ การตามสัญญา Professional Service Agreement
โดยบริษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเพื่อช่วยงานด้ านธุรกิจวานิชธนกิจ (จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ค่าบริ การที่ได้ รับคิดตามต้ นทุนที่บริ ษัทฯ จ่ายจริ งบวกมาร์ จิ ้น ( Cost plus margin) โดยอัตรามาร์
จิ ้นสาหรับค่าบริการที่บริษัทฯ ได้ รับนันเป็
้ นไปตามนโยบายของกลุม่ ธนาคาร เรื่ อง การทารายการที่
เกี่ ยวโยงระหว่างธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับธนาคาร ซึ่ง สอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าค่าบริ การรับ
Professional Services ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
เป็ นปกติทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยสาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ นัน้ แบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภท ได้ แก่ รายการที่เกิดขึน้ เป็ นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว
โดยมีขนตอนการอนุ
ั้
มตั ริ ายการระหว่างกันดังนี ้
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1. รายการที่เกิดขึน้ เป็ นปกติและต่ อเนื่อง
รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติและต่อเนื่องคือรายการที่เกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิจการค้ าเป็ น
ปกติอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ จะกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับรายการ
ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดาเนินการสาหรับแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ า
ทัว่ ไป และเป็ นไปตามราคาที่ยตุ ิธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ และถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบปฏิบตั ิงานของธนาคาร กรุงศรี อยุธยา (บริ ษัทใหญ่) เรื่ อง การทารายการระหว่างธนาคาร
หรื อบริ ษัทย่อย /บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะมีการพิจารณาและอนุมตั ิรายการโดยผู้มี
อานาจและผ่านความเห็นชอบและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ ตามประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่ทารายการระหว่างกัน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะจัดทา
รายงานสรุ ปรายการเสนอต่อคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นราย
เดือน
2. รายการพิเศษที่เกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้ ผ้ ชู านวญการพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน หรื อสานักงานกฎหมาย เป็ นต้ น ที่เป็ นอิสระจากบริ ษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ให้ ความเห็นในกรณีที่มีรายการพิเศษที่จาเป็ นต้ องให้ ผ้ ชู านาญการดูและผ่านให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวเพื่ออนุมตั แิ ละ
รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ
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สรุปรายการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 คือ คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3427 จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัดโดยสามารถสรุ ป
รายงานการตรวจสอบบัญชีสาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ได้ ดงั นี ้
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่า งบ
การเงินของบริ ษัทฯแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษั ทฯ สาหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 – 2562 คือ คุณชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4301 จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัดโดย
สามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีสาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ได้ ดงั นี ้
สาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่างบ
การเงินของบริ ษัทฯแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่างบ
การเงินของบริ ษัทฯแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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พันบาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้สานักหักบัญชี
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
เงินลงทุน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของหนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้สานักหักบัญชี
เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
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2562

2561

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

2560

พันบาท

ร้ อยละ

1,327,916
99,914

55.65
4.19

1,170,368
9,478

46.56
0.38

947,439
77,146

27.78
27.78

743,039

31.14

1,137,607

45.26

2,135,484

62.61

61,654
19,268
27,270
18,596
88,695
2,386,352

2.58
0.81
1.14
0.78
3.71
100.00

60,531
23,959
26,534
13,322
71,715
2,513,514

2.41
0.95
1.06
0.53
2.85
100.00

88,062
34,790
25,349
12,975
89,426
3,410,671

2.58
1.02
0.75
0.38
2.62
100.00

-

-

5,358

0.21

265,674

7.79

279,196

11.70

412,276

16.40

1,093,956

32.08

81,477
65,452
426,125

3.41
2.74
17.85

57,312
67,380
542,326

2.28
2.68
21.57

10,181
56,050
70,766
1,496,627

0.30
1.64
2.07
43.88

1,350,000

56.57

1,350,000

53.71

1,350,000

39.58

2562
พันบาท
ร้ อยละ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของ
เจ้ าของ

44,946

1.88

2561
พันบาท
ร้ อยละ
44,945

1.79

2560
พันบาท
ร้ อยละ
42,088

1.23

565,281
1,960,227

23.69
576,243
82.15 1,971,188

22.93 521,956
78.43 1,914,044

15.31
56.12

2,386,352

100.00 2,513,514

100.00 3,410,671

100.00
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รายได้
รายได้
รายได้
รายได้ คคาา่่ นายหน้
นายหน้ าา
รายได้
รายได้ คคาา่่ ธรรมเนี
ธรรมเนียยมและบริ
มและบริ กการ
าร
รายได้
ด
อกเบี
้ยเงิ
น
ให้
ก
้
ย
ู
ม
ื
เพื
อ
่
รายได้ ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู มื เพื่อซืซื ้อ้อ
หลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์
กกาไรและผลตอบแทนจากเครื
าไรและผลตอบแทนจากเครื่่ อองมื
งมืออ
ทางการเงิ
ทางการเงินน
รายได้
รายได้ ออื่นื่น
รวมรายได้
รวมรายได้
ค่ค่ าาใช้
จ
่
า
ใช้ จ่ายย
ค่ค่าาใช้
ใช้ จจาา่่ ยผลประโยชน์
ยผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน
ค่ค่าาธรรมเนี
ย
มและบริ
ก
ารจ่
า
ธรรมเนียมและบริ การจ่ายย
ต้ต้ นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
หนี ้สู้สูญ
ญและหนี
และหนี ้สงสั
้สงสัยยจะสู
จะสูญ
ญ (โอนกลั
(โอนกลับบ))
ค่ค่าาใช้
ใช้ จจาา่่ ยอื
ยอื่น่น
รวมค่
รวมค่ าาใช้
ใช้ จจ่่ าายย
กกาไรก่
าไรก่ ออนภาษี
นภาษีเเงิงินนได้
ได้
คาใช้
คาใช้ จจาา่่ ยย (รายได้
(รายได้ )) ภาษี
ภาษีเเงิงินนได้
ได้
กกาไรส
าไรสาหรั
าหรับบปีปี
กกาไร
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุนน)) เบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจอือื่น่น
รายการที
รายการที่จ่จะไม่
ะไม่ถถกกูู จัจัดดประเภทรายการ
ประเภทรายการ
ใหม่
เ
ข้
า
ไปไว้
ใ
นก
าไรหรื
ใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื ออขาดทุ
ขาดทุนน
กกาไร
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุนน)) จากการประมาณการ
จากการประมาณการ
ตามหลั
ก
คณิ
ต
ศาสตร์
ตามหลักคณิตศาสตร์ ปประกั
ระกันนภัภัยย
ภาษี
ภาษี เเงิงินนได้
ได้ เเกีกี่ย่ยวกั
วกับบองค์
องค์ปประกอบของ
ระกอบของ
กกาไร
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุนน)) เบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจอือื่น่น
กกาไร
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุนน)) เบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจอือื่น่นรวม
รวม -- สุสุททธิธิ
จากภาษี
จากภาษี
กกาไร
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุนน)) เบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็จจรวม
รวม
สสาหรั
บ
ปี
าหรับปี
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2562
2562
พั
น
บาท
พันบาท ร้ร้ ออยละ
ยละ

2561
2561
พั
น
บาท
พันบาท ร้ร้ ออยละ
ยละ

2560
2560
พั
น
บาท
พันบาท ร้ร้ ออยละ
ยละ

401,646
401,646
121,563
121,563

67.93
67.93
20.56
20.56

531,199
531,199
53,581
53,581

80.29
80.29
8.10
8.10

497,141
497,141
59,541
59,541

79.49
79.49
9.52
9.52

30,873
30,873
5,030
5,030
591,300
591,300

5.22
5.22
0.85
0.85
100.00
100.00

30,469
30,469
2,854
2,854
661,640
661,640

4.60
4.60
0.43
0.43
100.00
100.00

27,554
27,554
1,838
1,838
625,417
625,417

4.41
4.41
0.29
0.29
100.00
100.00

369,243
369,243
82,947
82,947
12,531
12,531
(1,343)
(1,343)
128,696
128,696
592,074
592,074
(774)
(774)
(796)
(796)
22
22

62.45
62.45
14.03
14.03
2.12
2.12
(0.23)
(0.23)
21.76
21.76
100.13
100.13
(0.13)
(0.13)
(0.13)
(0.13)
(0.00)
(0.00)

351,891
351,891
92,212
92,212
12,853
12,853
(1,388)
(1,388)
134,978
134,978
590,546
590,546
71,094
71,094
13,963
13,963
57,131
57,131

53.18
53.18
13.94
13.94
1.94
1.94
(0.21)
(0.21)
20.40
20.40
89.25
89.25
10.75
10.75
2.11
2.11
8.64
8.64

314,781
314,781
81,798
81,798
13,229
13,229
2,068
2,068
136,962
136,962
548,838
548,838
76,579
76,579
14,514
14,514
62,065
62,065

50.33
50.33
13.08
13.08
2.12
2.12
0.33
0.33
21.90
21.90
87.76
87.76
12.24
12.24
2.32
2.32
9.92
9.92

(13,729)
(13,729)

(2.32)
(2.32)

16
16

0.00
0.00

4,644
4,644

0.74
0.74

2,746
2,746

0.46
0.46

(3)
(3)

0.00
0.00

(929)
(929)

(0.15)
(0.15)

(10,983)
(10,983)

(1.86)
(1.86)

13
13

0.00
0.00

3,715
3,715

0.59
0.59

(10,961)
(10,961)

(1.85)
(1.85)

57,144
57,144

8.64
8.64

65,780
65,780

10.51
10.51

32,186
32,186

5.44
5.44

43,537
43,537

6.58
6.58

39,343
39,343

6.29
6.29

2562
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(กาไร)ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้สานักหักบัญชี
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้สานักหักบัญชี
เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยรับ
ภาษี เงินได้ จา่ ยออก
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2561
พันบาท

2560
พันบาท

(774)

71,094

76,579

17,153
(1,343)
(14)
(108)
12,531
(60,617)

19,466
16
(1,405)
520
(75)
12,853
(70,292)

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

(33,173)

32,178

48,573

(90,436)
395,216
(698)
(11,189)

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

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

(5,358)
(133,080)
10,436
(2,050)
129,668
693
(12,941)
60,619
(7,523)
170,516

(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)
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2562
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายซื ้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
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2561
พันบาท

2560
พันบาท

(411)
(7,015)
110
(5,652)
(12,968)

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

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

157,548
1,170,368
1,327,916

222,929
947,439
1,170,368

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

2562
2562

2561
2561

2560
2560

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร ( Profitability Ratio)
อัตราส่
วนแสดงความสามารถในการทากาไร
( Profitability Ratio)
อัตราก
าไรขันต้
้ น
(%)
75.43
72.85
74.15
อัอัตตราก
(%)
75.43
72.85
74.15
รากาไรขั
าไรสุนต้
ท้ ธิ น
(%)
(0.004)
8.63
9.92
อัอัตตราก
าไรสุทธิ ้ ถือหุ้น
(%)
(0.004)
8.63
9.92
ราผลตอบแทนผู
(%)
(0.001)
2.94
4.12
อัตราผลตอบแทนผู
(0.001)
2.94
4.12
อัตราส่
วนแสดงประสิ้ ถทือธิหุภ้ นาพในการดาเนินงาน ( Efficiency(%)
Ratio)
อัตราส่
วนแสดงประสิทธิภนาพในการดาเนิ
นงาน ( Efficiency(%)
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ
ทรัพย์
(0.001)
1.95
2.25
อัอัตตราผลตอบแทนจากสิ
(%)า)
(0.001)
1.95
2.25
ราการหมุนของสินทรันพทรั
ย์ พย์
(เท่
0.24
0.22
0.23
อัตราการหมุ
นของสิ
นทรัพย์
0.24
0.22
0.23
อัตราส่
วนวิเคราะห์
นโยบายทางการเงิ
น ( Financial Ratio) (เท่า)
อัตราส่
วนวิวนสิ
เคราะห์
อัตราส่
นทรัพนย์โยบายทางการเงิ
สภาพคล่องต่อเงินนกู้ ( Financial Ratio) (เท่า)
N/A
N/A
N/A
อัอัตตราส่
(เท่
N/A
N/A
N/A
ราส่ววนสิ
นสินนทรั
ทรัพพย์ย์สก่อภาพคล่
รายได้อตงต่
อ่ เงิอนเงิกูน้ กู้
(เท่าา))
N/A
N/A
N/A
อัอัตตราส่
(เท่
N/A
N/A
N/A
ราส่ววนสิ
นสินนทรั
ทรัพพย์ย์กค่อล่รายได้
องตัวต่ตออ่ สิเงินนทรักู้พย์รวม
(%)า)
57.87
48.64
30.13
อัอัตตราส่
องตัวต่ตออ่ สิสินนทรัทรัพพย์ย์รรวม
(%)
57.87
48.64
30.13
ราส่ววนสิ
นสินนทรั
ทรัพพย์ย์คก่อล่รายได้
วม
(%)
31.14
45.26
62.61
อัอัตตราส่
(%)า)
31.14
45.26
62.61
ราส่ววนสิ
นหนีนทรั
้สินพต่ย์อกส่่อวรายได้
นผู้ถือหุต้ นอ่ สินทรัพย์รวม
(เท่
0.22
0.28
0.78
อัอัตตราส่
วนหนี
้สินนต่ปัอนส่ผล
วนผู้ถือหุ้น
(เท่
0.22
0.28
0.78
ราการจ่
ายเงิ
(%)า)
N/A
N/A
N/A
อั
ต
ราการจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผล
(%)
N/A
N/A
N/A
อัตราส่ วนอื่นๆ
อัตราส่
วนอื
่ นๆนลงทุนในหลักทรัพย์ตอ่ สินทรัพย์
อัตราส่
วนเงิ
(%)
0.49
0.42
0.24
อัเงิตนราส่
ว
นเงิ
น
ลงทุ
น
ในหลั
ก
ทรั
พ
ย์
ต
อ
่
สิ
น
ทรั
พ
ย์
(%)
0.49
0.42
0.24
กองทุนสภาพคล่องสุทธิ
(%)
463.62
356.89
137.89
(%)
463.62
356.89
137.89
ข้ อมูเงิลนต่กองทุ
อหุ้นนสภาพคล่องสุทธิ
ข้ อมูมูลลต่ค่าอตามบั
หุ้น ญชีตอ่ หุ้นสามัญเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
(บาท)
14.52
14.60
23.17
มูกาไรสุ
ลค่าตามบั
ตอ่ หุญ
้ นสามั
ถ่วงน
(บาท)
14.52
14.60
23.17
ทธิตอ่ ญ
หุ้นชีสามั
เฉลีย่ ญถ่เฉลี
วงนย่ ้าหนั
ก ้าหนัก
(บาท)
(0.00)
0.42
0.75
กาไรสุ
ธิตอ่ อหุหุ้ น้ นสามั
(บาท)
(0.00)
0.42
0.75
เงินปั นทผลต่
สามัญญเฉลี
เฉลีย่ ย่ ถ่ถ่ววงน
งน้าหนั
้าหนักก
(บาท)
N/A
N/A
N/A
เงินปั นผลต่อหุ้นสามัญเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
(บาท) 135,000,000
N/A 135,000,000
N/A 82,602,740
N/A
หุ้นสามัญเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
(หุ้น)
หุ้นสามัญเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
(หุ้น) 135,000,000 135,000,000 82,602,740
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ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2562 เผชิ ญ กับ ปั จ จัย ลบรอบด้ านทัง้ ปั จ จัย ภายในและจาก
ต่า งประเทศส่ ง ผลให้ อัต ราการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ อยู่ ใ นระดับ ต่ า โดยไตรมาส 1/2562
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 2.8 ลดลงจากไตรมาส 4/2561 ที่ขยายตัวร้ อยละ 4.1 ขณะที่ไตร
มาส 2/2562 ขยายตัวร้ อยละ 2.3 ขยายตัวต่าสุดในรอบ 5 ปี ก่อนจะฟื ้นตัวเล็กน้ อยในไตรมาส
3/19 เป็ นขยายตัวร้ อยละ 2.4 ปั จจัยลบสาคัญมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก, ปั ญหา
สงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐยังเยื ้อ, การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
ยังล่าช้ า และ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ส่งผลให้ ภาคการส่งออกของไทย
พลิกเป็ นหดตัว นอกจากนี ้เศรษฐกิจไทยยังถูกกดดันจากปั จจัยในประเทศอีกหลายด้ าน อาทิ การ
จัดตังรั้ ฐบาลและการผ่านร่างกฏหมายงบประมาณประจาปี 2563 ล่าช้ ากดดันภาคการลงทุนของ
รัฐและเอกชนฟื น้ ตัวได้ น้อยกว่าคาด ขณะที่ความเชื่อมั่นของประชาชนลดต่าลง และปั ญหาหนี ้
ครัวเรื อนที่พงุ่ สูงกดดันให้ การใช้ จา่ ยของผู้บริ โภคชะลอตัว
ปั ญหาสงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐคือปั จจัยลบหลักที่กดดันให้ เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยชะลอตัว เนื่องจากการเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าระหว่างกั นของจีนและสหรัฐซึ่ง
เกิดขึ ้นในปี 2561 เริ่ มส่งผลกระทบอย่างเป็ นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขณะเดียวกันใน
ระหว่างปี 2562 จีนกับสหรัฐยังเดินหน้ าเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าระหว่างกันอีกหลายครัง้ ส่งผล
ให้ ภาคเศรษฐกิจและภาคการค้ าของโลกชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ โดยปี ที่ผ่านมากองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกบทวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก (World GDP) ใน
ปี 2562 ลงอย่างต่อเนื่อง เริ่ มจากเดือน ม.ค. IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้ อยละ 3.5, เดือน
เม.ย.ปรับลดเป็ นขยายตัวร้ อยละ 3.3, เดือน ก.ค.คาดขยายตัวร้ อยละ 3.2% และเดือน ต.ค.ปรับ
ลดเหลื อขยายตัวร้ อยละ 3 ซึ่งชะลอตัวลงเมื่อเที ยบกับปี 2561 ที่ขยายตัวร้ อยละ 3.8 สงคราม
การค้ าที่ยืดเยือ้ และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึน้ จากระดับ
32.3 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ณ สิ ้นปี 2561 เป็ น 29.8 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ณ สิ ้นปี 2562 แข็งค่า
มากสุดในภูมิภาคกดดันให้ ภาคการส่งออกของไทยชะลอตัว โดยปี 2562 ไทยมีมูลค่าการส่งออก
ทัง้ หมด 246,245 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หดตัวร้ อยละ 2.65 หดตัวครั ง้ แรกในรอบ 4 ปี นอกจากนี ้
เศรษฐกิจไทยยังถูกกดดันจากปั จจัยภายในประเทศอีกหลายด้ าน โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐ
ซึง่ เดิมถูกคาดหวังว่าจะเป็ นฟั นเฟื องที่เข้ ามาช่วยพยุงจากการหดตัวของภาคส่งออก แต่ปัญหาการ
จั ด ตั ง้ รั ฐ บาลที่ ล่ า ช้ า และไม่ ส ามารถผ่ า นร่ า งกฏหมายงบประมาณปี 2563 ให้ ทั น ตาม
ปี งบประมาณปกติ ส่งผลให้ การลงทุนของภาครัฐรวมถึงเอกชนฟื น้ ตัวได้ น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น ส่วน
การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคชะลอตัวลงจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อมัน่ และมี
ภาระหนี ้อยู่ในระดับสูง โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคเดือน ธ.ค. ปี 2562 ลดลงสู่ระดับ 68.3
ลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 10 และเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 68 เดือน ขณะที่ภาระหนี ้ภาคครัว เรื อน
ของไทยในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึ ้นสูร่ ะดับร้ อยละ 79.1 สูงสุดในรอบ 3 ปี
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ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2562 เป็ นไปอย่างผันผวน ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิ ดทา
การวันแรกในปี 2562 ที่ระดับ 1,567 จุด จากนัน้ ปรับตัวขึน้ ต่อเนื่องและไปทาจุดสูงสุดของปี ใน
เดือน ก.ค.ที่ระดับ 1,748 จุด ก่อนที่ จะปรับตัวลงไปปิ ดตลาด ณ สิน้ ปี 2562 ที่ระดับ 1,574 จุด
เพิ่มขึ ้นเพียง 16 จุด หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิ ้นปี 2561
ดัช นี ตลาดหุ้นไทยปรั บ ตัวขึน้ อย่างร้ อนแรงในช่วง 6 เดื อนแรกของปี โดยมี ปัจ จัยหนุน
สาคัญจาก 1)นักลงทุนคลายกังวลกับปั ญหาสงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐ หลังจากสหรัฐ
ชะลอเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนมูลค่า 2.67 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐออกไปอีก 90 วันจาก
เดิมจะเริ่ มมี ผ ลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ม.ค., 2)ตอบรั บเชิ งบวกจากข่าวธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด)
ประกาศชะลอการปรับขึ ้นอัตราดอกเบีย้ หลังจากปี 2561 เฟดปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยทังหมด
้
4 ครัง้
ครัง้ ละ 0.25% จาก 1.5% เป็ น 2.5% และ 3) MSCI ปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทย
เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการลงทุนโดยอนุญาติให้ รวมเงินลงทุนใน NVDR เป็ นส่วนหนึ่งในการคานวณ
น ้าหนักของดัชนี ส่งผลให้ ครึ่งปี แรกของปี 2562 มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้ า
ตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 40,000 ล้ านบาท ทาให้ ดชั นีตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562
ปรับตัวขึ ้น 166 จุด สูร่ ะดับ 1,730 จุด ณ สิ ้นเดือน มิ.ย. หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 เมื่อเทียบจากราคา
ปิ ด ณ สิ ้นปี 2561
อย่า งไรก็ ต ามดัช นี ต ลาดหุ้น ไทยในช่ว งครึ่ ง ปี หลัง พลิ ก กลับ เป็ นขาลงตลอดทุก เดื อ น
เนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลังจากที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve (พันธบัตรระยะยาวให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่าพันธบัตร
ระยะสัน)
้ ซึง่ ในอดีตเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจตามมาในอีก 12-24 เดือนให้ หลัง
ขณะที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2562 ขยายตัวร้ อยละ 2.3 ต่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส นอกจากนี ้
ปั ญหาสงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐกลับมาปะทุขึ ้นอีกครัง้ หลังจากจีนและสหรัฐประกาศ
เรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าระหว่างกันรอบใหม่ในเดือน ส.ค.อีกทังตลาดหุ
้
้ นไทยยังได้ รับผลกระทบ
ทางอ้ อมจากการที่ MSCI ปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนส่งผลให้ น ้าหนักการลงทุนของ
ประเทศอื่นๆ ที่อยูใ่ นตระกร้ าเดียวกันกับตลาดหุ้นจีนลูกลดน ้าหนักลงรวมถึงตลาดหุ้นไทยส่งผลให้
เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติพลิกเป็ นไหลออกสูงถึง 85,890 ล้ านบาท ปั จจัยทังหมดนี
้
้กดให้ ดนั ดัชนี
ตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 ลดลงมากถึง 151 จุด หรื อลดลงร้ อยละ 9 เมื่อเทียบ
กับราคาปิ ด ณ สิ ้น เดือน มิ.ย.2562
14.1.1 รายได้
รายได้ หลักของบริ ษัทฯ ในปี 2562 คือรายได้ คา่ นายหน้ าซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 67.93
ของรายได้ รวม รองลงมาคือ รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ และดอกเบี ้ยจากการให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อ
หลักทรัพย์ โดยรายได้ ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2562
พันบาท ร้ อยละ

2561
พันบาท ร้ อยละ

2560
พันบาท ร้ อยละ

ค่านายหน้ า

401,647

67.93

531,199

80.29

497,141

79.49

ค่าธรรมเนียมและบริ การ

121,564

20.56

53,581

8.10

59,541

9.52

ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อ
หลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจาก
เครื่ องมือทางการเงิน
รายได้ อื่น

32,186

5.44

43,537

6.58

39,343

6.29

30,873

5.22

30,469

4.61

27,554

4.41

5,030

0.85

2.854

0.43

1,838

0.29

591,300

100.00

661,640

100.00

รายได้

รวมรายได้

625,417 100.00

รายได้ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี 2562 มี จ านวนทัง้ สิ น้ 591.30 ล้ า นบาท ลดลงจากปี
2561 จานวน 70.34 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.63 โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากค่านายหน้ าลดลงจากปี 2561 จานวน 129.55
ล้ านบาท เนื่องจากภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปี 2562 เป็ นไปอย่างผันผวน ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ไทยปรับตัวขึ ้นอย่างร้ อนแรงในช่วงครึ่ งปี แรก และพลิกกลับเป็ นขาลงตลอดทุกเดือนใน
ครึ่งปี หลังของปี 2562 โดยในช่วงครึ่งปี แรกมีปัจจัยหนุนสาคัญจากนักลงทุนคลายกังวลกับปั ญหา
สงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา หลังจากสหรัฐอเมริกาชะลอเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ า
จากจี นออกไปอี ก 90 วันจากเดิม การตอบรั บในเชิ ง บวกจากข่าวธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ (เฟด)
ประกาศชะลอการการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยหลังจากเฟดปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยทังหมด
้
4 ครัง้ ในระหว่าง
ปี 2561 และ MSCI ปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนื่องจากเปลี่ยนวิธีการ
ลงทุนโดยอนุญาตให้ รวมเงินลงทุนใน NVDR เป็ นส่วนหนึ่งในการคานวณน ้าหนักของดัชนี ส่งผล
ให้ ครึ่งปี แรกของปี 2562 มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้ าตลาดหลักทรัพย์ไทย
รวมกว่า 40,000 ล้ านบาท ทาให้ ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ปรับตัว
ขึ ้น 166 จุด สูร่ ะดับ 1,730 จุด ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 เมื่อเทียบจากราคาปิ ด
ณ สิ ้นปี 2561
อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปี หลังพลิกกลับเป็ นขาลงตลอด
ทุกเดือน เนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลังจากที่อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิ ดภาวะ Invert yield curve (พันธบัตรระยะยาวให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่า
พันธบัตรระยะสัน)
้ ซึ่งในอดีตเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจตามมาในอีก 12-24
เดือนให้ หลัง ขณะที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2562 ขยายตัวร้ อยละ 2.3 ต่าสุดในรอบ 19 ไตร
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มาส นอกจากนี ้ปั ญหาสงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐกลับมาปะทุขึ ้นอีกครัง้ หลังจากจีนและ
สหรั ฐ ประกาศเรี ย กเก็ บ ภาษี น าเข้ า สิ น ค้ า ระหว่า งกัน รอบใหม่ใ นเดื อ นสิ ง หาคม อี ก ทัง้ ตลาด
หลักทรัพย์ไทยยังได้ รับผลกระทบทางอ้ อมจากการที่ MSCI ปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ จี นส่ง ผลให้ น า้ หนัก การลงทุนของประเทศอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ นตระกร้ าเดี ยวกัน กับ ตลาด
หลักทรัพย์จีนลูกลดน ้าหนักลงรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยส่งผลให้ เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติพลิก
เป็ นไหลออกสูงถึง 85,890 ล้ านบาท ปั จจัยทังหมดนี
้
้กดดันให้ ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วง 6
เดือนหลังของปี 2562 ลดลงมากถึง 151 จุด หรื อลดลงร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิน้
เดือนมิถนุ ายน 2562
รายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารเพิ่ ม ขึน้ จากปี 2561 จ านวน 67.98 ล้ า นบาท
สืบเนื่องจากปั จจัยลบทังจากภายนอกและภายในเป็
้
นปั จจัยกดดันการลงทุนในหุ้น นักลงทุนจึงหา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในหุ้น เช่น กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และ
กองทุนรวม จึงทาให้ รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การเพิ่มสูงขึ ้นจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนของนัก
ลงทุนและจากการเป็ นผู้รับประกันการจัดจาหน่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ลดลงจานวน 11.35 ล้ านบาทจากปี 2561
เป็ นผลจากปั จจัยลบทัง้ จากภายนอกและภายในที่ไม่เอือ้ อานวยต่อการลงทุนในหุ้น จึงทาให้
ยอดเงินให้ ก้ ยู ืมลดลงส่งผลให้ รายได้ ดอกเบี ้ยลดลงไปด้ วย
14.1.2 หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
2562

2561

ลูกหนี ้และ
ค่าเผื่อหนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ สงสัยจะสูญ

มูลหนี ้ปกติ
มูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ย
รวม

หน่วย :ล้ านบาท

ลูกหนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

2560
ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ

748.69

5.65

1,144.60

6.99

2,144.88

8.40

-

-

1.20

1.20

1.20

1.20

748.69

5.65

1,145.80

8.19

2,145.08

9.60

ลูกหนี ธ้ ุ รกิ จ หลักทรั พ ย์ และสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็ น
ลูกหนีป้ กติ ซึ่งประกอบด้ วย ลูกหนีซ้ ือ้ หลักทรัพ ย์ด้วยเงินสด และเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อซือ้ หลักทรัพ ย์
(Credit Balance) และลูกหนี ้อื่น โดยสาหรับลูกหนี เ้ งินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ และลูกหนี ้อื่น
บริ ษัทฯ ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 1 ของมูลหนี ้ปกติและในอัตราร้ อยละ 100 ของ
มูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ย
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ณ สิ ้นปี 2561 และ 2560 บริ ษัทฯมีมลู หนี ้สงสัยจะสูญในจานวน 1.20 ล้ านบาท
ซึ่ง นับว่าค่อนข้ างต่า เมื่ อเทียบกับยอดลูกหนี ธ้ ุ รกิ จหลักทรั พย์ และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าและ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ ณ สิ ้นปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.06 และ 0.10 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทฯ ไม่
มีมลู หนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. เรื่ องการจัดทาบั ญชี
เกี่ยวกับลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพของบริ ษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่ งครัด และจากข้ อมูลข้ างต้ นเห็นได้ ว่า
บริษัทฯ ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเท่ากับมูลค่าหนี ้จัดชันสงสั
้ ยทังจ
้ านวนแล้ ว
14.1.3 ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายหลักของบริ ษัทฯคือค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
62.36 ของค่าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2562 โดยค่าใช้ จ่ายรองลงมาได้ แก่ ค่าธรรมเนียมและ
บริ การจ่ายและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 14.01 และ 10.34
ตามลาดับ
ในปี 2562 ค่าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทฯมี จ านวน 592.07 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ น้ 1.53
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.26 จากปี 2561 โดยส่วนใหญ่ม าจากการเพิ่ม ขึน้ ของค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็ นผลจากการบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้นจากการ
แก้ ไขโครงการสาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อให้ เป็ นไปพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และการเข้ ามาร่วมงานของพนักงานระดับบริหารในระหว่างปี 2562
14.1.4 กาไรสุทธิ
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มี ผลกาไรสุทธิ จ านวน 0.02 ล้ านบาท ลดลงจ านวน 57.11
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.96 จากปี 2561 โดยบริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 1.96
และอยูใ่ นอันดับที่ 20
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2562 เป็ นไปอย่างผันผวนโดยมีทิศทางที่ดี
ขึ ้นในช่วงครึ่งปี แรก แต่พลิกกลับเป็ นขาลงตลอดทุกเดือนในช่วงครึ่งปี หลัง ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิ ด
ทาการวันแรกในปี 2562 ที่ระดับ 1,567 จุด จากนันปรั
้ บตัวขึ ้นต่อเนื่องและไปทาจุดสูง สุดของปี ใน
เดือนกรกฎาคมที่ระดับ 1,748จุด ก่อนที่จะปรับตัวลงไปปิ ดตลาด ณ สิน้ ปี 2562 ที่ระดับ 1,574
จุด เพิ่มขึ ้นเพียง 16 จุด หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ สิ ้นปี 2561 โดยมีปัจจัยลบ
จากภายนอกเป็ นปั จจัยกดดันหลัก อาทิ ปั ญหาสงครามการค้ า (Trade war) ระหว่างสหรัฐอเมริ กา
กับจี น, ภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตัวหลัง จากที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ เกิ ดภาวะ
Invert yield curve (พันธบัตรระยะยาวให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่าพันธบัตรระยะสัน้ ) ขณะที่
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2562 ขยายตัวร้ อยละ 2.3 ต่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส และผลกระทบ
ทางอ้ อมจากการปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนของ MSCI ที่ทาให้ น ้าหนักการลงทุน
ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยถูกปรับลดลง รายได้ รวมของบริ ษัทลดลงร้ อยละ 10.63
เมื่อเทียบกับปี 2561 จึงทาให้ บริ ษัทฯมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิ 0.02 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ในปี
2562 และ 2561บริษัทมีกาไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ 0.0002 บาทและ 0.42 บาทตามลาดับ
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14.2.1 สินทรัพย์
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 2,386.35 ล้ านบาท
ซึ่งลดลงจากปี 2561 จานวน 127.16 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.06 ของยอดสินทรัพย์รวมใน
ปี 2561 โดยมีสินทรัพย์ที่สาคัญคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็ นร้ อยละ 55.65 ของ
สินทรัพย์รวม ในขณะที่ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า และลูกหนีส้ านักหัก
บัญชี คิดเป็ นร้ อยละ 31.14 และร้ อยละ 4.19 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
14.2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินลงทุนในตราสารทุน
จานวน 11.65 ล้ านบาท
14.2.3 ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มีลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าสุทธิจานวน 743.04 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.14 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็ นลูกหนี ้
เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ 565.01 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.47 ของ
ลูกหนี ธ้ ุ ร กิ จ หลักทรั พ ย์ และสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าและดอกเบีย้ ค้ างรั บทัง้ หมด และไม่มี ยอด
คงเหลือของลูกหนี ้ชันสงสั
้ ย
14.2.4 แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 426.13 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นเจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จานวน 279.20ล้ านบาทและ 76.83 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.52 และ 18.03 ของหนี ้สิน
รวมตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 1,960.23 ล้ านบาท
โดยมีกาไรสะสมจานวน 610.23 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอยู่ที่ระดับ
ร้ อยละ 463.62
โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ระดับ 0.22
เท่า ซึง่ ลดลงจาก 0.28 เท่า ณ สิ ้นปี 2561
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัทได้
ลงมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนเรื อนหุ้นของบริ ษัทจาก 600 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้นมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท) เป็ น 1,350 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 75 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
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ในอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม ราคาหุ้นละ 10 บาท บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นจานวน 750 ล้ านบาท
และจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
--- ไม่มี---
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เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

94

95

1

ลาดับ

อายุ
(ปี )

นายแดน ฮาร์โซโน่
59
ประธานกรรมการ
* เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่ วันที่
28 กันยายน 2558

ชื่อ - สกุล

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1
-

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- Bachelor of Science Cum Laude, Biomedical and
Electrical Engineering (Honors Program),
University of Southern California, LA, USA
- Strategic IT Governance (for non IT) ปี 2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- Director Certification Program (DCP) ปี 2551
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) ปี 2559

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MBA in Finance and Marketing, Indiana
University, Bloomington, IN, USA

เม.ย. 2553 - ก.ย. 2556

1 ต.ค. 2556 - 4 ม.ค. 2558

5 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558

3 ส.ค. 2550 - 31 ส.ค. 2558

1 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558

1 ก.ค. 2558 - 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

1 ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั
1 ก.ค. 2558 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกลุ่มธุ รกิจลูกค้า
รายย่อย และลูกค้าบุคคล
กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
รักษาการแทนผูบ้ ริ หาร สาย
งานสิ นเชื่อบุคคล
รักษาการแทนผูบ้ ริ หาร สาย
งานธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
รักษาการแทนประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ดา้ นกรุ งศรี
คอนซูมเมอร์
รักษาการแทนประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ดา้ นธุ รกิจ
สิ นเชื่อยานยนต์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านการตลาดและแบรนด์
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
การตลาดและพัฒนาธุ รกิจ
ต่างประเทศ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
การตลาดและ Cross Sell

ตาแหน่ ง
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธนาคาร

ประเภทธุรกิจ
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

บจก. กรุ งศรี บริ การเช่า
สิ นเชื่อ

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

29 ก.ย. 2557 - ปัจจุบนั

25 พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั

8 ก.ย. 2558 - 31 ม.ค. 2563

บจก. เทสโก้ คาร์ด
เซอร์วิสเซส

บจก. พักสบาย

บจก. เงินติดล้อ

บลจ. กรุ งศรี

หัตถา กักสิ กอร์ ลิมิเต็ด

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริษัท

ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
29 พ.ค. 2558 - 29 ก.ย. 2558 กรรมการ
พ.ย. 2552 - 28 พ.ค. 2558
ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ประธานกรรมการ

7 ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั

30 ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ตาแหน่ ง

12 ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั

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

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ให้บริ การด้านการเงิน
และนายหน้าประกันภัย

ให้บริ การที่พกั

ให้บริ การสิ นเชื่อ

ให้บริ การสิ นเชื่อจานา
ทะเบียน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน

สถาบันการเงิน

บริ ษทั หลักทรัพย์
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2

ลาดับ

นายอุดมการ อุดมทรัพย์
กรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่อ - สกุล

44

อายุ
(ปี )

-

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MBA (Finance), Case Western Reserve
University - USA
- Master of Science (Economics), University of
Illinois, USA

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

25 ส.ค. 2557 - 9 ส.ค. 2561

บมจ. อยุธยา แคปปิ ตอล
ออโต้ลีส
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

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

ม.ค. 2551 - 23 เม.ย. 2558

1 พ.ย. 2557 - ปัจจุบนั

บจก. บัตรกรุ งศรี อยุธยา

11 พ.ค. 2558 - 30 ธ.ค. 2558 กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

บจก. แซม สยาม

บจก. แดน สยาม

ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

25 ส.ค. 2557 - 9 ส.ค. 2561

บริษัท
บจก. เจเนอรัล คาร์ด
เซอร์วิสเซส

ตาแหน่ ง

24 ธ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
3 ธ.ค. 2558 - 23 ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ
24 ก.พ. 2558 - 2 ธ.ค. 2558 กรรมการ
พ.ย. 2552 - 23 ก.พ. 2558
กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ธนาคาร

ธุ รกิจสิ นเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์

ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคลและสิ นเชื่อบัตร
เครดิต

ประกอบกิจการประเภท
กิจกรรม บริ การทางการ
เงินอื่นๆ

ประกอบกิจการประเภท
การขายส่งเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคล และสิ นเชื่อบัตร
เครดิต
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate of Transcend Krungsri Executive
Leadership Program (ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" 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
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
สายงานการพัฒนาธุ รกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายงาน
ลูกค้าสถาบันและสายงาน
กลยุทธ์การลงทุน

เม.ย. 2554 - ก.ค. 2556

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ ษทั

ตาแหน่ ง

ส.ค. 2556 - ต.ค. 2557

1 พ.ย. 2557 - 31 ธ.ค. 2562

บริ ษทั /องค์กรอื่น
1 พ.ย. 2557 - 31 ธ.ค. 2562

บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
1 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

บลจ. ไอเอ็นจี

บลจ. ซีไอเอ็มบี - พริ นซิ
เพิล

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บมจ. ไพลอน

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง
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ชื่อ - สกุล

นางวรนุช เดชะไกศยะ
กรรมการ
* เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่ วันที่
3 เมษายน 2558

ลาดับ

3

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1
59
-

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- Director Certification Program (DCP) ปี 2549
- Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2549
- Risk Management Program for Corporate Leader
(RCL) ปี 2560
- IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG
8/2018) ปี 2560
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) ปี 2558
- Driving Company Success with IT Governance
(ITG) ปี 2559
- Board Matters and Trends (BMT) ปี 2560
- Board that Make a Difference (BMD) ปี 2562

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั

บริ ษทั / องค์กรอื่น
25 ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั

8 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2558

7 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั
8 ก.ค. 2552 - ปัจจุบนั

1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

บลจ. กรุ งศรี

หัตถา กักสิ กอร์ ลิมิเต็ด

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

ประธานกลุ่มสนับสนุน
ธุ รกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและปฏิบตั ิการ
กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส
รองประธานกลุ่มสนับสนุน
ธุ รกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและปฏิบตั ิการ
รักษาการแทนผูบ้ ริ หารสาย
งานกลยุทธ์และบริ หาร
โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รักษาการแทนผูบ้ ริ หารสาย
งานกากับการบริ การและ
บริ หารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

บริษัท

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน

สถาบันการเงิน

ธนาคาร
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

9 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั

27 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั

3 เม.ย. 2558 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2552 - 30 ส.ค. 2562

บจก. เจเนอรัล คาร์ด
เซอร์วิสเซส

พ.ย. 2552 - 12 ก.พ. 2558

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล
เซอร์วิสเซส

บมจ. โทเทิล เซอร์วิส
เซส โซลูชนั่ ส์

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บจก. กรุ งศรี ฟิ นโนเวด

บจก. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็ม
เอ๊กซ์ จากัด

บจก. กรุ งศรี นิมเบิล
(เดิมชื่อ บจก. กรุ งศรี
แฟ็ กเตอริ ง)

บริษัท

21 เม.ย. 2558 - 6 พ.ค. 2561 กรรมการ

1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ตาแหน่ ง

22 ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคล และสิ นเชื่อบัตร
เครดิต

ให้บริ การสิ นเชื่อส่วน
บุคคล และสิ นเชื่อบัตร
เครดิต

ให้บริ การเรี ยกเก็บหนี้
และทรัพย์สินให้แก่
สถาบันการเงิน

บริ ษทั หลักทรัพย์

กิจกรรมของบริ ษทั
โฮลดิ้งที่ลงทุนในธุ รกิจ
การเงินเป็ นหลัก

ให้บริ การระบบการชาระ
เงินและเงินโอนระหว่าง
ธนาคาร

กิจกรรมของบริ ษทั เป็ น
ฮับในการสร้างและดูแล
โซลูชนั่ ด้านไอที
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63

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

5

อายุ
(ปี )

นายสิ ทธิ ไชย มหาคุณ
53
* เริ่ มเป็ นกรรมการมีผลตั้งแต่ วันที่
20 พฤศจิกายน 2561

ชื่อ - สกุล

4

ลาดับ

-

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1
-

การอบรมอื่นๆ
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

13 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการและกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา
แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บล.กิมเอ็ง ประเทศไทย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ต.ค. 2545 - พ.ค. 2549

กรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริ หารงานด้านวาณิ ช
ธนกิจ

มิ.ย.2549 - ก.ย. 2558

พ.ค. 2554 - ปัจจุบนั

บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บริษัท

ผูบ้ ริ หารกลุ่มธุ รกิจวาณิ ช
ธนกิจ

กรรมการ
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
วาณิ ชธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ต.ค. 2558 - ส.ค. 2561

บริ ษทั /องค์กรอื่น
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั

16 ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั

16 ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries ปี 2562

(IOD)

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี (การเงิน
และการธนาคาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MBA (Finance), California State University

บริ ษทั เพื่อการลงทุน
(Investment Holding
Company)

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธนาคาร

ธนาคาร

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธนาคาร
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
- 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
- Advanced Audit Committee Program (AACP)
Class 28/2018
- Board that Make a Difference (BMD) ปี 2562

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

ที่ปรึ กษา
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ประธานกลุ่มสนับสนุน
ธุ รกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและปฏิบตั ิการ
กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ น
ปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 62
ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2559

ก.ย. 2550 - ธ.ค. 2559

ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2559
มี.ค. 2552 - ธ.ค. 2559
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2558

บริ ษทั พีพีเอ็น เอส แอส
โซซิเอท จากัด

กรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา

บลจ.กรุ งศรี

บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอที
เอ็มเอ็กซ์ จากัด

กรรมการตรวจสอบ

9 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั

บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)

บริษัท

กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ธนาคาร

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ธนาคาร

จัดการกองทุน

ให้บริ การระบบชาระเงิน
และเงินโอนระหว่าง
ธนาคาร

บริ ษทั ประกัน
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

บจก. สยามเรี ยลตี้แอนด์
เซอร์วิส
AIG Consumer Finance
Group (Thailand)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการและผูจ้ ดั การ

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

AIG Card (Thailand)
Co., Ltd.

บมจ. อยุธยา โทเทิล
โซลูชนั่

บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล
เซอร์วิสเซส

บมจ. โทเทิล เซอร์วิส
เซส โซลูชนั่ ส์

กรรมการ
ประธานกรรมการ

มิ.ย. 2553 - ธ.ค . 2559
พ.ย. 2552 - มิ.ย. 2553

บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอที
เอ็มเอ็กซ์ จากัด

บริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2559

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

บัตรเครดิต

ธนาคาร

การให้เช่าและให้เช่า
แบบลิสซิ่ง

สัญญาเช่าทางการเงิน
สาหรับยานยนต์

สิ นเชื่อบัตรเครดิต
นายหน้าและตัวแทนขาย
สิ นค้าเงินผ่อน

ติดตามสิ นเชื่อ

ให้บริ การระบบชาระเงิน
และเงินโอนระหว่าง
ธนาคาร
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นางสาวพรรณพิมล บุนนาค
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

7

ชื่อ - สกุล

6

ลาดับ

70

57

อายุ
(ปี )

-

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1
-

การอบรมอื่นๆ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) Class
7/2001

ม.ค. 2555 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2547 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2547 - ธ.ค. 2554

ก.ค. 2557 - ปัจจุบนั

ก.ค. 2557 - ปัจจุบนั

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Vice President (Fund
Management Department)

2539 - 2543

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

The Mutual Fund Public
Company Limited

Sunrise Equity Co., Ltd.

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริษัท

กรรมการธรรมาภิบาลความ บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
เสี่ ยงและกากับดูแลกิจการ หลวง จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
ที่ปรึ กษา
กรรมการ
กรรมการ และรองประธาน
บริ หาร กิจการสระบุรี

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

Investment Advisor

2545 - 2547

ส.ค. 2557 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- บริ หารธุ รกิจ, Asian Institute of Management

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) Class
2002/20
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) Class 8/2015
- Advanced Audit Committee Program (AACP)
Class 29/2018

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- ปริ ญญาโท สาขา Business Administration
St. Joseph's University, Philadelphia U.S.A.

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั จัดการกองทุน

บริ ษทั ด้านการลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก
International Institute for Management
Development (IMD) Switzerland :
- Managing Corporate Resources - IMD,
Switzerland, 2000
- Breakthrough Program for Senior Executives IMD, Switzerland, 2002
- Senior Management Program, - IMD,
Switzerland, 2006

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) Class
7/2547
- Advance Audit Committee Program (AACP)
Class 19/2015
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) Class 10/2558
กรรมการ

ม.ค. 2542 - ปัจจุบนั

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั

เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562

ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562

ก.พ. 2545 - ก.พ. 2559

ก.ค. 2547 - ธ.ค. 2555

ก.ย. 2529 - ธ.ค. 2539

กรรมการ และรองประธาน
บริ หาร (Subsidiaries)
คณะผูบ้ ริ หาร-สาย
การตลาด

ตาแหน่ ง

ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547

ระยะเวลา

บริ ษทั อีเกิ้ล ซีเมนต์
โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั คอนวูด จากัด

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

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

Chip Monk Insee
Cement Corporation
(Cambodia)

บริ ษทั ลานนารี ซอร์ ส
เซส จากัด (มหาชน)

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

ผลิตซีเมนต์

ผลิตและจาหน่ายไม้ฝา
และเชิงชาย

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้างในประเทศ
ศรี ลงั กา

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้างในประเทศ
เวียดนาม

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศ
กัมพูชา

ผลิตและจาหน่ายถ่านหิ น
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การร่ วม สายบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาดและเลขานุการ
คณะกรรมการ
ทนายความและที่ปรึ กษา
กฎหมายภาษีอากร

ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2547

ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2548

มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2542

เม.ย. 2525 - ส.ค. 2529

ม.ค. 2523 - มี.ค. 2525

ตาแหน่ ง

ม.ค. 2542 - มิ.ย. 2547

ระยะเวลา

สานักงานทนายความ
ดร.มานะ

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั กะรัตสุ ขภัณฑ์
จากัด (มหาชน)

บริ ษทั กระรัต ฟอเซต
จากัด

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ ตรา
เพชร จากัด (มหาชน)

บริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน
จากัด (มหาชน)

บริษัท

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้าน
กฎหมาย

ผลิตและจาหน่าย
กระเบื้องปูพ้นื

ผลิตและจาหน่าย
สุ ขภัณฑ์

ผลิตจาหน่ายก๊อกน้ า

ผลิตและจาหน่าย
กระเบื้องมุงหลังคา

ผลิตและจาหน่ายจาน
ชาม
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นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(กลุ่มงานขายและลูกค้า)

นางรัตนา เอกพินิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร)

9

ชื่อ - สกุล

8

ลาดับ

58

60

อายุ
(ปี )

-

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1
-

Head of Compliance

บริ ษทั หลักทรัพย์ซีแอล
เอสเอ (ปทท) จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์ภทั ร

2550 - 2558

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

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

Baring Securities
(Thailand)

Senior Sales

2534 - 2538

2558 - 2561

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานลูกค้าสถาบัน

2538 - ต.ค. 2543

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก

บริ ษทั หลักทรัพย์ Asset
Plus จากัด

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ก.พ. 2544 - 2550

พ.ย. 2561- ปัจจุบนั

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กร
ไทย จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริษัท

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ลูกค้าสถาบัน

รักษาการ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานขายและลูกค้า

ตาแหน่ ง

2550 - 2551

พ.ย. 2552 – 31 ธ.ค. 2562

1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- SASIN Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
หอการค้า

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MBA -Finance, Ball State University, U.S.A.

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

108

นางสาวพรพรรณ สกุลศรี วิชยั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายงานบริ หารความเสี่ ยง)

นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์)

11

ชื่อ - สกุล

10

ลาดับ

48

41

อายุ
(ปี )

-

-

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี
จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ฝ่ ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์
ผูอ้ านวยการอาวุโส
ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

2558 - 2559

2551 - 2558

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที
ซิมิโก้ จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
พาณิ ชย์

ผูอ้ านวยการอาวุโส
ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุน

2561 - ปัจจุบนั

2559 - 2561

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- BS Economics, University of Oregon

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MS Economics, Oregon State University

ผูบ้ ริ หารสูงสุ ด สายงาน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บริ หารความเสี่ ยง SCBS
จากัด (มหาชน)
(สังกัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน))
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี
ใหญ่ กลุ่มงานวิเคราะห์
หลักทรัพย์

พ.ค. 2553 - เม.ย. 2561

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานบริ หารความ
เสี่ ยง

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- BSc in Accounting, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

J.P. Morgan Chase
Bank, N.A./ J.P. Morgan
Securities Thailand
Limited

บริษัท

Head of Compliance,
Corporate Secretary

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

2547-2550

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- MSc in Financial Economics, University of
Essex, UK

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธนาคาร

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธนาคารต่างประเทศ/
บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

109

ชื่อ - สกุล

นายฐิติวชั ร กรวุฒิ
ผูอ้ านวยการ
(สายงานวาณิ ชธนกิจ)

นายสมชาย ทรรศนียศ์ ิลป์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคล)

ลาดับ

12

13

57

46

อายุ
(ปี )

169

-

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารงานกลาง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไปและการพนักงาน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

2545 - 2548

2540 - 2545

2550 - ปัจจุบนั

2548 - 2550

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

รองผูอ้ านวยการ
สายงานวาณิ ชธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานทรัพยากร
บุคคล

2548 - 2555

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

บริ ษทั หลักทรัพย์
ไทยพาณิ ชย์ จากัด

ผูอ้ านวยการ
สายงานวาณิ ชธนกิจ

2555 - 2560

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดอยซ์
ทิสโก้ จากัด

บริษัท

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- บริ หารธุ รกิจ - การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ผูอ้ านวยการ
สายงานวาณิ ชธนกิจ

ผูอ้ านวยการอาวุโส
ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

ตาแหน่ ง

2560 - ปัจจุบนั

2543 - 2551

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชัน่

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

กากับการประกอบธุ รกิจ
ซื้อขายสิ นค้าเกษตร
ล่วงหน้า
ธุ รกิจก่อสร้าง

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

110

อายุ
(ปี )

48

ชื่อ - สกุล

นางสาวนวรัตน์ สุ จริ ตวัฒนาภักดิ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายงานกากับดูแลธุ รกิจ)

ลาดับ

14

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1
-

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- บริ หารธุ รกิจ การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท
-บริ หารธุ รกิจ การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทริ โรฒ

บริ ษทั หลักทรัพย์

กากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กร
ไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
18 เม.ย.2537 -26 เม.ย. 2552 เจ้าหน้าที่บริ หารอาวุโส
ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์

ที่ปรึ กษาการลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์

ธนาคาร

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

27 เม.ย.2552 - 31 พ.ค. 2556 รองผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายกากับดูแล
การปฏิบตั ิงาน

หลักทรัพย์ที่ปรึ กษา
การลงทุน เอฟเอส
เอส อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด
- SBI Thai Online
Securities Company
Limited (1 ส.ค. 2557
- 1 พ.ย. 2559)

-

บริ ษทั หลักทรัพย์
ฟิ นันเซียไซรัส จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ใน
เครื อ

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน และฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

1 มิ.ย. 2556 - 16 พ.ย. 2559

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี
จากัด (มหาชน)

บริษัท

ธนาคารธนชาติ จากัด
(มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานกากับดูแล
ธุ รกิจ

ตาแหน่ ง

17 พ.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2562 ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกากับกฏ
ระเบียบและข้อบังคับ

1 ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

111

15

ลาดับ

1

42

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(จานวนหุ้น) /1
-

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางจิตติยา อังศุวชั รากร
ผูอ้ านวยการ
(สายงานเลขานุการบริ ษทั )

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
คุณวุฒิปริ ญญาโท
- Master of Laws, Indiana University

ที่ปรึ กษากฎหมายและ
เลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายกฎหมาย
ทนายความ

2547 - 2557

2545 - 2547

บริ ษทั สานักกฎหมาย
สากลสยามพรี เมียร์
จากัด

บริ ษทั เชลล์แห่งประเทศ
ไทย จากัด

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และ
หลักทรัพย์

2557 - 2562

บริษัท
บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการ
สายงานเลขานุการบริ ษทั

2562 - ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานจนถึงปัจจุบัน

บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั น้ ามันและ
ปิ โตรเลียม

บริ ษทั โทรคมนาคม

บริ ษทั หลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

112

113

นางสาวนวรัตน์ สุ จริ ตวัฒนาภักดิ์
อายุ 48 ปี

ชื่อ - สกุล

1 กรกฎาคม 2562

วันทีไ่ ด้ รับการ
แต่ งตั้ง

คุณวุฒิปริ ญญาตรี
- บริ หารธุ รกิจ การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิปริ ญญาโท
- บริ หารธุ รกิจ การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทริ โรฒ

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัตกิ ารอบรม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด
(มหาชน)

บริษัท

ฝ่ ายกากับและตรวจสอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริ หารอาวุโส

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

18 เม.ย.2537 -26 เม.ย. 2552

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
และฝ่ ายตรวจสอบภายใน

รองผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน

บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย
ไซรัส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในเครื อ
- หลักทรัพย์ที่ปรึ กษาการ
ลงทุน เอฟเอส อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
- SBI Thai Online Securities
Company Limited
(1ส.ค. 2557 - 1 พ.ย. 2559)

ดูแลรับผิดชอบงานของฝ่ ายกากับ
ดูแลธุ รกิจและฝ่ ายตรวจสอบซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านงานกากับดูแล
การปฏิบตั ิงาน (Compliance)
ของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎ
ระเบียบทั้งของหน่วยงานกากับที่
เกี่ยวข้องและตามนโยบายของ
บริ ษทั และบริ ษทั แม่ และงานด้าน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่า
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานกากับดูแลธุ รกิจ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกากับกฏ
ระเบียบและข้อบังคับ

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

ตาแหน่ ง

27 เม.ย.2552 - 31 พ.ค. 2556 บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย
จากัด (มหาชน)

1 มิ.ย. 2556 - 16 พ.ย. 2559

17 พ.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2562 ธนาคารธนชาติ จากัด
(มหาชน)

1 ก.ค. 2562 – ปัจจุบนั

ระยะเวลา

ประสบการณ์ การทางาน

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานการกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

เอกสารแนบ 3

งบการเงิน ส�ำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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149

150

151

152

153
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155

156

157

158

159

160

161

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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