


BALANCE OF DIVERSITY
A S I A  P L U S  S E C U R I T I E S  P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D

Vertical and horizontal lines are the expression of two opposing forces; 

they exist everywhere and dominate everything; their reciprocal action 

constitutes ‘life’. I recognized that the equilibrium of any particular aspect 

of nature rests on the equivalence of its opposites.

-- Piet Mondrian [Dutch Painter, 1872-1944] --

เส้นตรงแนวตั้งและแนวนอนเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงพลังสองด้าน

ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และครอบคลุมทุกสิ่ง การสอดประสาน 

ซึ่งกันและกันของพลังทั้งสองด้านเป็นการก่อก�าเนิด ‘ชีวิต’ 

ดังนั้น ความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ว่าในด้านไหน

ล้วนแต่อาศัยความเท่าเทียมของสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม

-- พีท มงเดรียน (จิตรกรชาวดัตช์ ปี 2415-2487) --
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

การประกอบธุรกิจในปี 2556

ภาวะการแข่งขัน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

ผังองค์กร 

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร

เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้บริหาร

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th หรือ เว็บไซต์ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
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สรุปข้อมลู
ทางการเงิน

งบการเงินรวม

โครงสร้างรายได้

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

ข้อมูลหุ้น (บาท)

ณ วันที่ หรือส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายรวม

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

 3,109.20 

 1,769.69 

 1,339.50 

 1,067.33 

 7,686.22 

 3,250.85 

 4,435.37 

 1,502.66 

 1,911.92 

1.00

2.11

0.51

0.40

 2,076.68 

 1,315.69 

 760.99 

 586.40 

 8,283.54 

 4,122.51 

 4,161.03 

 2,144.39 

 2,197.64 

1.00

1.98

0.28

0.24

 2,013.37 

 1,265.06 

 748.30 

 505.32 

 6,442.72 

 2,466.90 

 3,975.81 

 1,243.87 

 1,252.22 

1.00

1.89

0.24

0.20

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

เงินปันผลต่อหุ้น

ค่านายหน้า

ค่าธรรมเนียมและบริการ

ก�าไรจากเงินลงทุน

ก�าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้อื่น

2556 56.74%

55.83%

63.60%

19.08%

15.07%

14.04%

10.99%

15.57%

7.40%

1.52%

-0.13%

0.30%

5.99%

7.43%

8.79%

5.37%

5.33%

4.93%

0.31%

0.89%

0.93%

2556 2555 2554

2555

2554
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อัตราส่วน
ทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนอื่นๆ

อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

92.56

34.33

24.83

24.80

-

-

29.80

74.93

0.73

82.75

19.55

112.97

13.37

0.39

%

%

% 

%

เท่า

เท่า

%

%

เท่า

%

%

%

%

เท่า

92.39

28.49

14.41

22.84

-

-

24.08

79.55

0.99

87.58

25.89

83.17

7.96

0.28

92.43

25.10

12.23

16.79

21.73

38.30

33.49

59.00

0.62

85.49

19.31

137.19

7.37

0.29

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องต่อสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20  

ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินรวม 

842,262.417 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 

421,131,208 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208  บาท

โดยบริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือ ตามมาตรา 225 ของ 

พระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ในวนัที ่12 มนีาคม 2557 และก�าหนด

ให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

1/

1/

2556 2555 2554
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ปัจจัยหลักที่น�ำมำสู่ควำมส�ำเร็จข้ำงต้นคือ กำรที่บริษัทสำมำรถ
กระจำยฐำนรำยได้ออกไปในธุรกิจใหม่ โดยท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
คือ บริษัทสำมำรถลดกำรพ่ึงพิงรำยได้หลักจำกธุรกิจนำยหน้ำลง
และเพิ่มฐำนรำยได้จำกธุรกิจหลักอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่  
โดยในปี 2556 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจนำยหน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 
56.74 เปรียบเทียบกับปี 2547  ที่มีสัดส่วน ร้อยละ 83.53  รำยได้
จำกกำรลงทุน คิดเป็น ร้อยละ 13.02 เปรียบเทียบกับปี 2547 ที่มี
สดัส่วน ร้อยละ 3.55 รำยได้จำกค่ำธรรมเนยีมและบรกิำร ซึง่มำจำก 
ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ ธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ ธุรกิจ 
กำรจดักำรกองทุน มสีดัส่วนร้อยละ 19.08 เปรยีบเทียบกับปี 2547 
ทีม่สีดัส่วน ร้อยละ 11.05 นอกจำกควำมส�ำเรจ็ในกำรกระจำยฐำน 
รำยได้ ซึ่งเป็นพันธกิจประกำรหนึ่งแล้ว บริษัทยังได้รับควำมร่วมมือ 
จำกพนักงำนในกำรท�ำให้พันธกิจอีกประกำรหนึ่งสัมฤทธ์ิผลด้วย 
คือ กำรขวนขวำยพัฒนำควำมรู ้และควำมเข้ำใจในพัฒนำกำร
ใหม่ๆ ทำงกำรเงินและถ่ำยทอดให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้สำมำรถบริหำร
เงนิลงทนุได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและได้ประโยชน์สงูสดุ นอกจำกนี้  
ในปี 2556 บริษัทยังได้เข้ำร่วมลงนำมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ 
นำยหน้ำค้ำหลกัทรพัย์กับ Jefferies ซึง่เป็นบรษิทัวำณิชธนกิจชัน้น�ำ 
ของสหรฐัอเมรกิำ ถอืได้ว่ำเป็นฐำนทำงธุรกิจใหม่เพ่ิมเตมิของบรษิทั
ในอนำคต

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ควำมสะดวก รวดเรว็ มข้ีอมลูทีค่รบถ้วน เพียงพอส�ำหรบักำรตดัสนิใจ 
ลงทุน ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้พัฒนำโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ Pro8  
ที่สำมำรถสร้ำงค�ำสั่งซื้อขำยอัตโนมัติตำมเงื่อนไขของกลยุทธ ์
กำรลงทนุท่ีได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ ท�ำให้ส่งค�ำสัง่ซือ้ขำยได้รวดเรว็กว่ำ 
กำรส่งค�ำสัง่ทัว่ไป และพัฒนำแอพพลเิคชัน่ ASP Smart ทีใ่ช้ในกำร
ค้นหำบทวิจยั ข้อมลูหุ้นไทยและหุ้นต่ำงประเทศ และข้อมลูในแง่มมุ
ต่ำงๆ ท่ีส�ำคญัต่อกำรตดัสนิใจลงทนุ ผ่ำนโทรศพัท์มอืถือ ทัง้ในระบบ
ปฏิบตักิำร IOS และ Andriod ซึง่ ASP Smart นีจ้ะช่วยให้ลกูค้ำเข้ำถึง 
ข้อมูล เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจซื้อขำยหุ้นด้วยตนเองได้อย่ำงรวดเร็ว 
สะดวกและทนัสมยัเหมำะสมกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่  นอกจำกน้ี  
บริษัทยังได้ลงนำมสัญญำใช้บริกำร Thai DECIDE ASP ซึ่งเป็น
ระบบซือ้ขำยระดบั world class ทีม่คีวำมเรว็ในกำรท�ำงำนสงู รองรบั
กำรซือ้ขำยผลติภัณฑ์ทำงกำรเงนิได้หลำกหลำย ทัง้ตรำสำรทนุ และ

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร
นับตั้งแต่ปี 2547 ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร 

เอเซีย จ�ากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท

หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จ�ากัด (มหาชน) กลายเป็น  

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)  

ทีป่ระกอบไปด้วยจุดแขง็ของท้ังสองบรษิทั  สามารถให้

บรกิารด้านหลักทรพัย์และการลงทนุได้อย่างครบวงจร   

ตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของ 

นักลงทุนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มาบัดนี้ ครบรอบ

หนึง่ทศวรรษ  ทีบ่รษิทัได้ด�าเนนิธรุกจิตามพนัธกิจท่ีได้

ตั้งไว้ 5 ประการ อย่างต่อเนื่องตลอดมา และนับว่าในปี 

2556 นี ้เป็นปีทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยมผีลประกอบการ

สูงที่สุด ทั้งด้านรายได้และผลก�าไร โดยมีรายได้รวม 

3,109.20 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธ ิ1,067.33 ล้านบาท 

โดยในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน) มีรายได้ 2,805.37 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 

1,017.78 ล้านบาท

นายชาลี  โสภณพนิช

นายก้องเกียรติ  โอภาสวงการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
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ตรำสำรอนุพันธ์ ตัวระบบสนับสนุนกำรเชื่อมต่อมำตรฐำนสำกล คือ 
FIX (Financial Information Exchange) ท�ำให้สำมำรถติดต่อกับ
ระบบซื้อขำยท่ัวโลกได้สะดวก ทั้งในรูปแบบรับค�ำสั่งซื้อขำย หรือ
ส่งค�ำสั่งซื้อขำย  ส่งผลให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรธุรกิจกำรเงินกับ
ลกูค้ำสถำบนัท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

กำรประกอบธุรกิจในปี 2557 คำดว่ำภำวะกำรแข่งขนัน่ำจะมแีนวโน้ม 
สงูขึน้ เน่ืองจำกมบีริษทัหลกัทรพัย์ใหม่เกิดขึน้มำอกี 4 บรษิทั ประกอบกับ 
ภำวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จึงนับว่ำปี 2557 จะเป็นปีท่ี 
ท้ำทำยไม่เฉพำะธุรกิจหลกัทรพัย์เท่ำน้ัน แต่ยังรวมถึงธุรกิจส่วนใหญ่ 
ของประเทศด้วย โดยมีปัจจัยหลำยประกำรท่ีเกิดข้ึนพร้อมกันคือ 
 
1. กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ  เนือ่งด้วยตวัขับเคลือ่นเศรษฐกิจหลกั  

3 ประกำร คือ กำรบริโภคภำคครัวเรือน (C คิดเป็นร้อยละ 55  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติในประเทศ หรือ GDP) 
กำรลงทุนโดยรวม (I คิดเป็นร้อยละ 29) กำรใช้จ่ำยภำครัฐ  
(G คิดเป็นรำว ร้อยละ14) ไม่สำมำรถท�ำงำนได้เต็มที่ ยกเว้น
ภำคกำรส่งออกสนิค้ำและบรกิำรสทุธิ (หลงัหักกำรน�ำเข้ำสนิค้ำ
และบรกิำร หรือ X-M รำวร้อยละ 2 ของ GDP) คำดว่ำน่ำจะยังมี 
แนวโน้มกระเตื้องตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  

2. กำรไหลออกของเงนิทุน (Capital outflow) อนัเน่ืองมำจำกกำรลด  
QE ของสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีผลท�ำให้สภำพคล่องส่วนเกิน 
ถูกดูดกลับไป ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 แม้นักลงทุนต่ำงชำติ
เริ่มชะลอกำรขำยในช่วงต้นปี 2557 แล้วก็ตำม แต่คำดว่ำ 
จะยังไม่เห็นเงนิทนุจำกต่ำงประเทศไหลกลบัเข้ำมำในตลำดหุน้ไทย 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญในระยะเวลำสั้นๆ

3. ปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง ท่ียังไม่คลี่คลำยลง ซึ่งมีส่วนส�ำคัญ
ท�ำให้กำรลงทุนชะงกังัน ไม่สำมำรถผลกัดันให้เกิดโครงกำรใหญ่ๆ   
รวมถึงนโยบำยเศรษฐกิจให้สัมฤทธิ์ผลได้

แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของ
ตลำดหุ้นในปี 2557 คำดว่ำจะมีแนวโน้มที่ดีข้ึนจำกปี 2556 ซึ่ง
เป็นปีท่ีได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่ำงมำก  และ 
เป็นผลท�ำให้มีกำรปรับลดประมำณกำรก�ำไรตลำดลงถึง 3 ครั้ง  
โดยเฉพำะหุน้ท่ีองิเศรษฐกิจภำยนอก ได้แก่ ปิโตรเคม ีพลงังำน และ

ขนส่ง (ทำงเรอื และ กำรบนิ) รวมถึงหุ้นทีอ่งิเศรษฐกิจในประเทศ เช่น 
รถยนต์ และกำรแพทย์ เป็นต้น โดยรวมท�ำให้ก�ำไรสทุธิปี 2556 อยู่ท่ี 
รำว 7.77 แสนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 เพียงร้อยละ 5.8 หรือ
คิดเป็นก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) รำว 90 บำท ขณะที่ปี 2557 คำดว่ำ
ก�ำไรสทุธิของตลำดน่ำจะเตบิโตเพ่ิมขึน้จำกปี 2556 รำวร้อยละ 13.6 
โดยกำรขบัเคลือ่นของหุ้นในกลุม่ประกันภัย ซึง่คำดว่ำจะเตบิโตสงูสดุ 
ร้อยละ 38 รองลงมำคือ กลุม่เกษตร และอำหำร เติบโตรำวร้อยละ 31  
สื่อสำร และค้ำปลีก เติบโตในอัตรำ ร้อยละ 23 เท่ำกัน เป็นต้น  

กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรแข่งขันท่ีจะมีขึ้น บริษัทยังคง 
ตอกย�้ำในสิ่งท่ีบริษัทได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปี 
ทีผ่่ำนมำ คอื กำรสร้ำงบคุลำกร กำรสร้ำงระบบงำนทีด่ ีกำรกระจำยฐำน 
ธุรกิจ กำรให้ควำมรู้กับลูกค้ำและพนักงำน กำรลดต้นทุนในบำงสิ่ง 
ทีจ่�ำเป็น เพ่ือให้ผลประกอบกำรไม่ถูกกระทบมำกจนเกินไป และกำร
เป็นผูร้เิริม่น�ำสิง่ใหม่ๆของธุรกิจเข้ำมำสูว่งกำร ก็ยังเป็นจดุมุง่หมำยหลกั 
ของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) ได้มี 
กำรเตรียมตัวในกำรสร้ำงฐำนธุรกิจ และบุคลำกรติดต่อกันมำนำน
หลำยปี สิง่เหล่ำนีจ้งึถือว่ำเป็นปัจจยัในกำรผลกัดนัให้บรษิทัเป็นผูน้�ำ
ในวงกำรอตุสำหกรรมหลกัทรพัย์ได้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมือ่เข้ำสูยุ่ค 
AEC ท่ีตลำดจะมีกำรขยำยตัวกว้ำงขึ้น และธุรกิจกำรบริกำรต่ำงๆ  
ก็จะสำมำรถกระจำยได้กว้ำงขึ้น 

ควำมส�ำเร็จของบริษัทท่ีได้รับมำในทศวรรษนี้ ท�ำให้มั่นใจว่ำ
รำกฐำนที่ได้วำงไว้ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ไปได้อย่ำงมัน่คง เพ่ือให้ บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ�ำกัด (มหำชน)  
เป็นผู้น�ำในวงกำรหลักทรัพย์ของไทยอย่ำงย่ังยืนต่อไปในอนำคต 
ประกำรส�ำคัญ ควำมส�ำเร็จดังกล่ำวล้วนได้รับกำรสนับสนุน 
ด้วยดีเสมอมำทั้งจำกลูกค้ำ พนักงำน และผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น  
ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทจึงขอแสดงควำมขอบคุณทุกท่ำน
มำ ณ โอกำสนี้   
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วสิยัทัศน์ พนัธกจิ

ค่านยิมองค์กร

เป็นผู้น�าในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

Good
Governance

จริยธรรม

Responsive

การตอบสนอง
ที่รวดเร็ว

Accountable

ความ
รับผิดชอบ

Creative

ความ
คิดสร้างสรรค์

Enthusiasm

ความ
กระตือรือร้น

ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุม

ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

พัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ  

ทางการเงิน ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน

ขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

กระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความสมดุล

ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน 

01

02

03

04

05

G R A C E
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ และผูบ้ริหาร

นายชาลี  โสภณพนิช นายก้องเกียรติ  โอภาสวงการ

อำยุ 52 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• M.B.A., Finance, University of Chicago, U.S.A.
• B.S., Engineering, Brown University, U.S.A.
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 35,998,463 หุ้น (1.71 %)

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2537 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
2541 - 2544 ประธำนกรรมกำรบริหำร
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำ
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร

กิจกำรอื่น 
2529 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด   
2530 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ�ำกัด
2533 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
 คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

อำยุ 57 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School,  

University of Pennsylvania, U.S.A.
• วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)  จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปรอ) รุ่นที่ 4414  

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 1
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 73,642,021 หุ้น (3.50 %)

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2547 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำ

กิจกำรอื่น 
2547 - 2550       ประธำนกรรมกำรบริหำร ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก 
 และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย
2547 - 2551 นำยกสมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
2548 - 2551 ประธำนสภำธุรกิจตลำดทุนไทย
2550 - 2554 อนุกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรสรรหำ 
 บริษัทจดทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด

ประธานกรรมการ, กรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม),  
กรรมการสรรหา

ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม), 
กรรมการสรรหา
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นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส นายวิรัช  อภิเมธีธ�ารง

อำยุ 66 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• M.B.A., Liverpool University, U.K.
• B.Commerce, Liverpool University, U.K.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552    

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 - ไม่มี -

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร
2546 - ปัจจุบัน  กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ
2556 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กิจกำรอื่น 
2540 - 2542 Council Member of Hong Kong Stock Exchange
2543 - 2548 Securities and Futures Commission  
 Compensation Committee
2543 - ปัจจุบัน  Director, Aberdeen International Fund  
 Manager Ltd.
2547 - ปัจจุบัน Member of Hong Kong Institute of Directors 

อำยุ 70 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• Ph.D., Finance, University of Illinois, U.S.A. 
• Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A.
• บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546   

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 203,112 หุ้น (0.01 %)

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2547 - ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำรสรรหำ

2556 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กิจกำรอื่น 
2531 - ปัจจบัุน ประธำน บริษทั ส�ำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ�ำกัด
2536 - ปัจจบัุน กรรมกำรอสิระ บริษทั ศุภำลยั จ�ำกัด (มหำชน)
2536 - ปัจจบัุน  กรรมกำร บริษทั ศุภำลยั พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2538 - ปัจจบัุน กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เมโทรซสิเตม็ส์  
 คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน)
2546 - ปัจจบัุน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ทรสิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
2546 - ปัจจบัุน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ทรสิ เรทต้ิง จ�ำกัด
2547 - ปัจจบัุน กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
 บรษัิท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ำกัด (มหำชน)
2550 - ปัจจบัุน ประธำนกรรมกำร   บริษทั ชนิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน)
ส.ค.2556 - ปัจจบัุน กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทยอะโกร  

 เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหำชน)

กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล

อำยุ 51 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• บช.ม. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• บช.บ. (เกียรตินิยม) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย     
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•  สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิอำวุโส (Fellow Member)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 - ไม่มี -

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2542 - ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
2546 - ปัจจุบัน  กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำรสรรหำ
2556 - ปัจจุบัน  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กิจกำรอื่น 
2542 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมกำรและนำยกสมำคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงิน 
 ร่วมลงทุน
2551 - ปัจจุบัน กรรมกำรศูนย์บริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 มหำวิทยำลัยมหิดล

อำยุ 65 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K.
• พณ.ม. (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• วศ.บ อุตสำหกำรโรงงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 ปี 2550
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 5
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) 
   รุ่นที่ 14 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 - ไม่มี -

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2547 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ

2556 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กิจกำรอื่น 
2534 - ปัจจบัุน กรรมกำร บริษทั เอสพีซ ีโฮมไอเดีย จ�ำกัด
2547 - 2551 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
2551 - ปัจจบัุน กรรมกำร บริษทั นวตักรรมจำมจรีุ จ�ำกัด
2552 - ปัจจบัุน ประธำนกรรมกำร บริษทั เอส เอน็ ซ ีฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
2552 - ปัจจบัุน กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 บรษัิท ชมุพรอตุสำหกรรมน�ำ้มนัปำล์ม จ�ำกัด (มหำชน)
2552 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ฝำจบี จ�ำกัด (มหำชน)
2552 - ปัจจบัุน กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 บรษัิท ลลลิ พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหำชน)
2553 - ปัจจบัุน กรรมกำร บริษทั ไทย แอร์ไลน์ โฮลด้ิงส์ จ�ำกัด
ส.ค.2556 - ปัจจบัุน กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทยอะโกร  
 เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหำชน)

กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน, 
กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นางณินทิรา  โสภณพนิช นายพัชร  สุระจรัส

อำยุ 48 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• M.B.A., Cass Business School, City University, London, UK
• B.Sc., Economics (Honour) London School of Economics and 
   Political Science, U.K.
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2548

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 4,509,902 หุ้น (0.21 %)

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2537 - 2551 กรรมกำรบริหำร
2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร

กิจกำรอื่น 
2543 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท บำงกอก บีทีเอ็มยู จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด 
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด  
 (มหำชน) 

อำยุ 55 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A.
• M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, 

U.S.A.
• วท.บ. (เศรษฐศำสตร์เกษตร) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 - ไม่มี -

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2541 - 2544  รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนระบบสำรสนเทศ, 
 สำยงำนส�ำนักงำนสำขำ และฝ่ำยวำงแผนและ 
 พัฒนำธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร
2556 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กิจกำรอื่น 
2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด 

กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม), 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ

อำยุ 58 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• M.I.A., Finance, Columbia University, U.S.A.
• ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548  
    สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 735,275 หุ้น (0.03 %)

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2533 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร

กิจกำรอื่น 
2553 – 2555 กรรมกำร บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
 แอสเซท พลัส จ�ำกัด

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
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รายละเอียดผู้บริหาร 

นางสาวนฤมล  อาจอ�านวยวิภาส นายพิทเยนท์  อัศวนิก

อำยุ 44 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• MBA., Finance, Murray State University, Kentucky, U.S.A.
• บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 - ไม่มี -

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร

กิจกำรอื่น 
2541 - 2555 กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยธุรกิจตรำสำรอนุพันธ์   
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
2539 - 2541 วำณิชธนกร บริษัทหลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนำคม จ�ำกัด
2534 - 2537 ผู้ตรวจสอบบัญชีอำวุโส  
 ส�ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด 

อำยุ 44 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
• M.B.A., University of Laverne, U.S.A.
• บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 - ไม่มี -

ประสบกำรณ์   
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
2555 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

กิจกำรอื่น 
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
 แอสเซท พลัส จ�ำกัด
2549 - 2555 ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกลยุทธ์ลูกค้ำสัมพันธ์ และ
 วำงแผน ธนำคำรฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง
 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2546 - 2549 ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกำรเงินและวำงแผน  
 ธนำคำรฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
 จ�ำกัด
2539 - 2546 รองผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกำรบริหำรกำรเงิน 
 ธนำคำรซิตี้แบงก์ สำขำกรุงเทพ 

กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ข้อมูลอื่นๆ

1. กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรในปี 2556 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกปี 2555
2. สัดส่วนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร นับรวมหุ้นสำมัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด้วย
3. ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

    -  นำยชำลี โสภณพนิช (ประธำนกรรมกำร) เป็นน้องชำยของสำมี นำงณินทิรำ โสภณพนิช (กรรมกำร)
4. ประวัติกำรกระท�ำควำมผิดตำม พรบ.หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พรบ. สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ของผู้บริหำร  

    - ไม่มี -
5. ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้จัดกำร หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป 
หรือเทียบเท่ำ (ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551)
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ภาพรวมการประกอบธรุกจิ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนตั้ง

เป็นบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก 10 ล้านบาท ในชื่อ “บริษัทเอเซียค้าหุ้น จ�ากัด” ต่อมาได้

เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย จ�ากัด” ในเดือนธันวาคม 

2522 และในปีเดียวกันน้ีบริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10  

ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท  บริษัทได้รับการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้รับ 

เข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 8 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 

และต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2531 กระทรวงการคลังได้สั่งรับ 

หุน้สามญัของบรษิทัเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้หุ้นสามญัของบรษิทัเริม่ท�าการซือ้ขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา

บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน ในปี 2537 และได้แก้ไขทุน 
จดทะเบียนเป็น 2,000 ล้ำนบำท โดยมีทุนที่เรียกช�ำระแล้ว 1,300 
ล้ำนบำท บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท 
หลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน)” เมื่อวันท่ี  
2 มิถุนำยน 2541 หลังจำกท่ี ABN AMRO ASIA ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ คือ ABN AMRO BANK N.V. ได้เข้ำลงทุนถือหุ้นบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 35.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทในปี 2540 และได้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 40.00  
ในปี 2543  อย่ำงไรก็ตำม ABN AMRO  ได้ออกจำกกำรเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัทเมื่อปลำยปี 2547

ในปี 2547 บรษิทัได้เพ่ิมทุนจดทะเบยีนข้ึนอกี 650 ล้ำนบำท รวมเป็น  
1,995 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
ของบริษัท พร้อมกำรท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทหลักทรัพย์ 
แอสเซท พลัส จ�ำกัด (มหำชน) โดยกำรแลกหุ้นนี้ได้ด�ำเนินกำรเสร็จ
สิ้นในเดือนเมษำยน 2547 กำรควบรวมกิจกำรของท้ังสองบริษัท 
นับเป็นกำรรวมจุดแข็งด้ำนธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ของ
บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน) ที่มีจุดเด่น 
ด้ำนฐำนลกูค้ำขนำดใหญ่และเครอืข่ำยสำขำทัว่ประเทศ ผนวกเข้ำกับ 
ควำมช�ำนำญด้ำนธุรกิจสถำบัน และจุดแข็งด้ำนวำณิชธนกิจของ 
บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จ�ำกัด (มหำชน) เข้ำด้วยกัน  เป็น
บรษิทัหลกัทรพัย์ท่ีมบีรกิำรครบวงจรขนำดใหญ่ สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรอันหลำกหลำยของนักลงทุนได้เป็นอย่ำงดี  โดยอยู่
ภำยใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน)” 

กำรควบรวมของทัง้สองกิจกำรนี ้ไม่เพียงแต่สำมำรถรกัษำธุรกิจหลกั 
ของกิจกำรให้เติบโตต่อไปได้เท ่ำนั้น ยังได้มีกำรเสริมสร้ำง 
ธุรกิจใหม่ ๆ  รวมท้ังได้มีกำรปรับปรุงวิสัยทัศน์ สร้ำงพันธกิจและ
กลยุทธ์ทำงธุรกิจใหม่ด้วยเช่นกัน  ท้ังนี้ เพ่ือเป็นกำรวำงรำกฐำน
ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นแนวทำงให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจต่อไปอย่ำงม่ันคง 
และก้ำวเป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรธุรกิจกำรเงินที่ครบวงจร ภำยใต้
กำรเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในยุคโลกำภิวัตน์  ดงัวสิยัทศัน์ทีไ่ด้วำงไว้

ตลำดทุนไทยในรอบทศวรรษทีผ่่ำนมำ นบัแต่ปี 2547 จนถึงปัจจบุนั  
ได้มีพัฒนำกำรเกิดขึ้นหลำยประกำร นับตั้งแต่มีกำรเปิดด�ำเนินกำร 
ซื้อขำยในตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ในปี 2549 ที่มีสินค้ำ
อนุพันธ์เกดิใหม่ขึน้อย่ำงมำกมำย  กำรเปิดเสรค่ีำธรรมเนยีมซือ้ขำย 
หลักทรัพย์ ที่เริ่มระยะแรกในปี 2553 เป็นต้นมำ ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมสภำพคล่องในตลำดทุนให้ก้ำวกระโดดใน
ช่วงที่ผ่ำนมำ  ท�ำให้กำรแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์เกิดขึ้นอย่ำง
เต็มที่  บริษัทได้ตระหนักถึงผลของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  และ
ได้ด�ำเนินกำรตำมพันธกิจที่วำงไว้ทั้ง 5 ประกำร ซึ่งพันธกิจที่ส�ำคัญ
ประกำรหนึง่คอื กำรกระจำยฐำนรำยได้จำกธุรกรรมต่ำง ๆ  ให้มคีวำม
สมดลุ  ด้วยกำรจดัตัง้หน่วยธุรกจิใหม่เพ่ิมขึน้ และน�ำเสนอผลติภัณฑ์
ทำงกำรเงินรูปแบบใหม่แก่ลูกค้ำ ได้แก่ ธุรกิจทำงด้ำนกำรบริหำร 
สินทรัพย์ลูกค้ำ กำรออกเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
หุ้นกู้อนุพันธ์ กำรออกเสนอขำยตรำสำรหนี้ กำรให้บริกำรซื้อขำย 
หลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ เป็นต้น ท้ังนี ้เพ่ือสร้ำงเสรมิรำยได้ให้กับบรษิทั  
ท้ังยังเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นหลักอีกด้วย ธุรกิจใหม่เหล่ำน้ันต่ำงเติบโต
อย่ำงต่อเน่ือง  และสร้ำงรำยได้ให้กับบรษิทัตำมทีไ่ด้ตัง้เป้ำหมำยไว้ 
อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัก็ยังคงมองหำธุรกิจและผลติภณัฑ์ทำงกำรเงิน
ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือเสนอบริกำรแก่ลูกค้ำ รวมท้ังกำรพัฒนำจัดหำ 
นวัตกรรมต่ำง ๆ ท่ีจะช่วยให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 
ได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นย�ำ สร้ำงควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
แบ่งกำรด�ำเนินงำนออกตำมประเภทธุรกิจ ดังนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) 

• ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ โดยได้รบัใบอนญุำตในกำรประกอบ 
ธุรกิจ แบบ ก จำกกระทรวงกำรคลัง  และส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้ 
1. ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
2. ธุรกิจกำรค้ำหลักทรัพย์ 
3. ธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ 
4. ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน
5. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
6. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล

• ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  โดยได้รับใบอนุญำต
ในกำรประกอบธุรกิจ แบบ ส-1 จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รับจดทะเบียนบริษัท
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ประเภท  “ผูค้้ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ” 

• ประกอบธุรกิจกำรซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภท นำยหน้ำซื้อขำย
ล่วงหน้ำและผู้ค้ำล่วงหน้ำ (สินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ)

นอกจำก น้ี  บ ริษัท ยังได ้ รับควำมเ ห็นชอบจำกส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ท�ำหน้ำที่เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินตำม
ขอบเขตท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก�ำหนด ซึ่งครอบคลุม
ถึงกำรเป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิในกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์
แก่ประชำชนทัว่ไป กำรน�ำบรษิทัเข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและตลำดหลกัทรพัย์ใหม่ กำรจดัเตรยีมค�ำเสนอซือ้
หลักทรัพย์ และกำรเป็นท่ีปรึกษำของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำท�ำรำยกำร
ประเภทต่ำงๆ ของบริษัทจดทะเบียน  รวมท้ังบริษัทได้จดทะเบียน
เป็นท่ีปรึกษำประเภท A กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำของกระทรวง 
กำรคลงั ให้บรกิำรในฐำนะท่ีปรกึษำสำขำกำรเงนิแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนอีกด้วย

บริษัทมีส�ำนักงำนทั้งสิ้น 18 แห่ง คือ ที่ส�ำนักงำนใหญ่ ถนนสำทรใต้  
และส�ำนักงำนสำขำอีก 17 แห่ง แยกเป็นส�ำนักงำนสำขำในเขต
กรงุเทพมหำนคร 5 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงำนสำขำพลบัพลำไชย เอม็โพเรยีม  

งำมวงศ์วำน สยำม และลำดพร้ำว  และส�ำนักงำนสำขำในเขต
ภูมิภำค อีก 12 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงำนสำขำขอนแก่น จันทบุรี 
สุรำษฎร์ธำนี ศรีรำชำ เชียงใหม่ หำดใหญ่ พิษณุโลก อุดรธำนี 
เชียงรำย พัทยำ ล�ำปำง และนครสวรรค์

บริษัทย่อย

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ากัด  

(บลจ. แอสเซท พลัส)

 เริ่มด�ำเนินธุรกิจในเดือนตุลำคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 
100 ล้ำนบำท  เรยีกช�ำระเตม็มลูค่ำแล้ว และมบีรษิทัหลกัทรพัย์ 
เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 
ของหุ้นที่จ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมด

 บลจ. แอสเซท พลัส ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับ 
ใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ แบบ ค จำกกระทรวงกำรคลัง 
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
• กำรจัดกำรกองทุนรวม
• กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
• กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์ กำรค้ำหลกัทรพัย์ และ

กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
• ใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำประเภท

กำรเป็นผู้จัดกำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

 โดย บลจ. แอสเซท พลัส เน้นกำรด�ำเนินธุรกิจใน 2 ธุรกิจหลัก 
คือ กำรจัดกำรกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

2. บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด 

 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 11 เมษำยน 2551 โดยมีทุน 
จดทะเบียน 15 ล้ำนบำท เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำโดยบริษัท 
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมด

 บริษัทที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้บริกำรกำร
เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรซื้อขำยกิจกำร 
รวมกิจกำร ควบกิจกำร กำรประเมินมูลค่ำกิจกำร กำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหน้ี จดัหำหรอืวิเครำะห์โครงกำรเพ่ือกำรลงทนุ เป็นต้น
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ1

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรท่ีส�ำคัญเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ และกำรบริหำรงำนในรอบระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ต้ังแต่ปี 2554 ถึง  
ปี 2556  สรุปได้ดังนี้

2554 • บริษัทได้รับอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีกประเภทหน่ึง คือ  
กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล

2555 • บรษิทัได้รบัใบอนุญำตประกอบธุรกิจกำรซือ้ขำยล่วงหน้ำ ประเภทนำยหน้ำซือ้ขำยล่วงหน้ำ จำกคณะกรรมกำรก�ำกับ
กำรซือ้ขำยสนิค้ำเกษตรล่วงหน้ำ  โดยได้รบัอนญุำตให้เข้ำเป็นสมำชกิตลำดสนิค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย 
ประเภทนำยหน้ำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยเลขสมำชิก 2002 และได้เริ่มประกอบธุรกิจซื้อขำยล่วงหน้ำ ตั้งแต่วันที่  
24 ตุลำคม 2555

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจกำรซื้อขำยสินค้ำ
เกษตรล่วงหน้ำ ประเภทนำยหน้ำซื้อขำยล่วงหน้ำและผู้ค้ำล่วงหน้ำ

• บริษัทได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขำยสัญญำล่วงหน้ำฟิวเจอร์สท่ีอ้ำงอิงกับอัตรำ 
แลกเปลี่ยนเงินจำกกระทรวงกำรคลัง โดยเริ่มเปิดกำรซื้อขำยเมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2555

• บริษัทออกและเสนอขำย Structured Notes ประเภท หุ้นกู้อนุพันธ์ (Equity Linked Note : ELN) ซึ่งเป็นกำร 
ผสมผสำนระหว่ำงตรำสำรอนุพันธ์นอกตลำดกับตรำสำรหนี้ โดยมีหลักทรัพย์อ้ำงอิงหรือดัชนีอ้ำงอิงหลำกหลำย 
เพื่อเพิ่มทำงเลือกในกำรลงทุนแก่ผู้ลงทุนในสภำวะตลำดต่ำงๆ  

• บรษิทัได้ร่วมกับบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรงุไทย จ�ำกัด (มหำชน) จดัตัง้กองทนุอทีเีอฟ (Exchange Traded 
Fund : ETF) อ้ำงอิงดัชนีหมวดธุรกิจเป็นกองแรกของประเทศไทย โดยบริษัทท�ำหน้ำที่ในฐำนะผู้ดูแลสภำพคล่อง 
(Market Maker : MM) ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน  (Participating Dealer : 
PD) ในกำรเพิ่มหรือไถ่ถอน ETF   ณ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทได้ร่วมจัดตั้งกองทุนอีทีเอฟอ้ำงอิงดัชนีหมวดธุรกิจ 
รวมทั้งสิ้น 5 กอง

2556 • คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2556 ให้จัดตั้ง “คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง” ขึ้น เพ่ือ 
ท�ำหน้ำท่ีควบคุมและติดตำมควำมเส่ียงต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท และดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรด้วย 
วิธีกำรที่เหมำะสม ส�ำหรับควำมเสี่ยงแต่ละประเภท

• บริษัทได้เปิดตัวโปรแกรม “Pro8” ที่ได้พัฒนำขึ้นเอง เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันด้ำนบริกำรกำรส่งค�ำส่ังซื้อขำยท้ังในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจ ในกำรส่งค�ำสั่งซื้อขำยแบบอัตโนมัติตำมเงื่อนไขของกลยุทธ์กำรลงทุน
ที่ได้ก�ำหนดเอำไว้ล่วงหน้ำ โปรแกรมนี้ช่วยให้กำรส่งค�ำส่ังซื้อขำยของลูกค้ำท�ำได้ถูกต้องและรวดเร็วกว่ำกำรส่ง 
ค�ำสัง่แบบปกต ิ และยงัเป็นเครือ่งมอืท่ีจะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้นกัลงทนุตดัสนิใจได้อย่ำงแม่นย�ำและรวดเรว็ 
เพื่อจะไม่พลำดโอกำสในกำรท�ำก�ำไร

• วันที่ 22 มีนำคม 2556  บริษัทได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ASP Smart ที่ใช้ในกำรหำข้อมูลหุ้นไทยและหุ้นต่ำงประเทศ 
บทวิจัย และข้อมูลต่ำง ๆ ของหุ้นที่ส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจลงทุน ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบปฏิบัติกำร IOS 
และ Andriod ซึ่ง ASP Smart นี้จะช่วยให้ลูกค้ำเข้ำถึงข้อมูล เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจซื้อขำยหุ้นด้วยตนเองได้อย่ำง
รวดเร็ว สะดวกและทันสมัยเหมำะสมกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่

2554  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แอสเซท พลัส จ�ากัด

99.99% 99.99%

บริษัทที่ปรึกษา

เอเซีย พลัส จ�ากัด

2

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยแบ่งกำรด�ำเนินงำนออกตำมธุรกิจของแต่ละบริษัท โดยบริษัทได ้
แต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย เพ่ือร่วมก�ำหนดแนวนโยบำย
และให้ควำมเห็นอันเป็นประโยชน์แก่กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

การประกอบธุรกิจในปี 2556

ภาวะการแข่งขัน

01

02

03

BALANCE OF DIVERSITY
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายได้ ด�าเนินการ

โดย

% 

การถือหุ้น

ของบริษัท

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ค่ำนำยหน้ำ
  จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
  จำกกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์
  ค่ำนำยหน้ำอื่น

บริษัท
บริษัท
บริษัท

1,659.99
80.49
23.54

53.38
2.60
0.76

1,073.03
71.78
14.60

51.67
3.46
0.70

1,187.81
80.37
12.35

59.00
3.99
0.61

 รวม 1,764.02 56.74 1,159.41 55.83 1,280.53 63.60

2. ค่ำธรรมเนียมและบริกำร บริษัท
บริษัทย่อย 1
บริษัทย่อย 2

99.99%
99.99%

259.18
239.33

94.84

8.33
7.70
3.05

69.31
175.40

68.21

3.34
8.45
3.28

51.44
169.50

61.78

2.55
8.42
3.07

 รวม 593.35 19.08 312.92 15.07 282.72 14.04

3. ก�ำไรจำกเงินลงทุน บรษิทั 341.63 10.99 323.42 15.57 149.05 7.40

 รวม 341.63 10.99 323.42 15.57 149.05 7.40

4. ก�ำไร(ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์ บริษัท 47.31 1.39 (2.60) (0.13) 6.05 0.30

 รวม 47.31 1.39 (2.60) (0.13) 6.05 0.30

5. ดอกเบี้ยและเงินปันผล บริษัท
บริษัทย่อย 1
บริษัทย่อย 2

99.99%
99.99%

180.39
4.25
1.48

5.80
0.14
0.05

149.57
3.92
0.81

7.20
0.19
0.04

172.85
3.43
0.73

8.59
0.17
0.04

 รวม 186.12 5.99 154.30 7.43 177.01 8.79

6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัท 167.10 5.37 110.65 5.33 99.26 4.93

 รวม 167.10 5.37 110.65 5.33 99.26 4.93

7. รำยได้อื่น บริษัท
บริษัทย่อย 1
บริษัทย่อย 2

 99.99%
 99.99%

8.12
0.22
1.33

0.26
0.01
0.04

14.80
1.10
2.68

0.71
0.05
0.13

15.67
2.88
0.20

0.78
0.14
0.01

 รวม 9.67 0.31 18.58 0.89 18.75 0.93

รวมรำยได้ 3,109.20 100.00 2,076.68 100.00 2,013.37 100.00

หมำยเหตุ : บริษัท หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัทย่อย 1 หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด

 บริษัทย่อย 2 หมำยถึง บริษัทที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
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การประกอบธรุกจิ
ในปี 2556

ธุรกิจของบริษัท

1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ�ำกดั (มหำชน) เป็นสมำชกิตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หมำยเลข 8  บรษิทัให้บรกิำรกำรเป็นนำยหน้ำ
หรอืตวัแทนซือ้ขำยหลกัทรพัย์แก่นักลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ท้ังทีเ่ป็นรำยบคุคลและสถำบนั โดยมสี�ำนักงำนสำขำทีใ่ห้บรกิำร
แก่นักลงทุนท้ังในเขตกรุงเทพมหำนครและเขตภูมิภำค รวมทั้งส้ิน 17 สำขำ มีทีมงำนด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์  
ที่มีคุณภำพและมีประสบกำรณ์ พร้อมให้ค�ำปรึกษำแก่นักลงทุน ทั้งทำงด้ำนปัจจัยพื้นฐำนและปัจจัยทำงเทคนิค

 นอกจำกนี้ ลูกค้ำยังสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลรำยงำนสดสภำวะหุ้นแบบ Real Time บทวิจัย บทวิเครำะห์ทำงเทคนิค และแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ 
ส�ำหรับนักลงทุน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplus.co.th หรือผ่ำนทำงแอ็พพลิเคชั่น ASP Smart ได้อีกทำงหนึ่ง

 นักลงทุนสำมำรถเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนบริษัทได้ 2 ประเภท คือ

1. บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด แบ่งได้เป็น 2 แบบ โดยบริษัทจะพิจำรณำจำกปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรช�ำระรำคำ ดังนี้
1.1 บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ท่ีลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยหลักทรัพย์ โดยวำงหลักประกันร้อยละ 20 

ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกค้ำจะต้องช�ำระรำคำค่ำซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทภำยใน 3 วันท�ำกำร  
นับจำกวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทจะส่งมอบค่ำขำยหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำในวันท�ำกำรที่ 3 นับจำกวันที่ขำยหลักทรัพย์

1.2 บัญชเีงนิสดแบบมหีลกัประกันเตม็จ�ำนวน (Cash Balance Account) เป็นบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์ทีล่กูค้ำสำมำรถซือ้หลกัทรพัย์ได้ 
ตำมจ�ำนวนเงินที่ลูกค้ำวำงไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทเพ่ือกำรช�ำระค่ำซื้อหลักทรัพย์  และเมื่อลูกค้ำมีกำรขำยหลักทรัพย์  
บริษัทจะเก็บรักษำค่ำขำยนั้นไว้ในบัญชีลูกค้ำเพื่อก�ำหนดอ�ำนำจซื้อต่อไป

2. บญัชเีงนิให้กู้ยมืเพ่ือซือ้หลกัทรพัย์ในระบบเครดติบำลำนซ์  (Credit Balance Account) เป็นบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์ทีล่กูค้ำสำมำรถ
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำกบริษัท โดยลูกค้ำต้องวำงเงินสด และ/หรือ หลักทรัพย์ เป็นหลักประกันกำรช�ำระหนี้ในอัตรำส่วนขั้นต�่ำ 
ร้อยละ 50 หรือไม่ต�่ำกว่ำอัตรำที่ตลำดหลักทรัพย์และบริษัทก�ำหนด

  
 กำรสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์สำมำรถท�ำได้ 2 ช่องทำง คือ

1. ส่งค�ำสั่งซื้อขำยผ่ำนผู้แนะน�ำกำรลงทุน โดยทำงโทรศัพท์ หรือที่ห้องค้ำหลักทรัพย์ของบริษัท
2. สั่งซื้อขำยด้วยตนเองผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยเปิดบัญชีซื้อขำยกับบริษัทได้ทั้ง 2 ประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น

ในปี 2556 มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนบริษัทมีจ�ำนวนรวมทั้งส้ิน 892,783.38 ล้ำนบำท   โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 4.14  
ของมลูค่ำกำรซือ้ขำยรวมในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (ไม่นบัรวมกำรลงทุนเพ่ือบญัชบีรษิทั) จดัเป็น 
อันดับที่ 10  เปรียบเทียบกับปี 2555 และปี 2554 ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับที่ 11 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 และอันดับที่ 5 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.83 ตำมล�ำดับ
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ข้อมูลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์แยกตำมประเภทลูกค้ำ ประเภทบัญชี และช่องทำงกำรส่งค�ำสั่งซื้อขำยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีดังนี้

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2556 2555 2554

ตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำด เอ็ม เอ ไอ (ล้ำนบำท) 10,775,615.69 6,886,047.55 6,243,180.17

บริษัท (ล้ำนบำท) 892,783.38 567,926.91 603,393.99

ส่วนแบ่งตลำดของบริษัท (%) 4.14 4.12 4.83

อันดับที่ 10 11 5

แยกตำมประเภทลูกค้ำ (%)

 - ลูกค้ำสถำบัน 9.07 7.14 7.28

 - ลูกค้ำทั่วไปในประเทศ 88.11 89.74 81.16

 - ลูกค้ำต่ำงประเทศ 2.83  3.12 11.56

แยกตำมประเภทบัญชี (%)

บัญชีเงินสด 84.15 79.35 80.08

บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 15.85 20.65 19.92

แยกตำมช่องทำงกำรส่งค�ำสั่งซื้อขำย (%)

 - ผ่ำนผู้ติดต่อผู้ลงทุน 51.63 53.70 73.20

 - ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ท 48.37 46.30 26.80

หมำยเหตุ : มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และข้อมูลแยกประเภทต่ำง ๆ ข้ำงต้น ไม่นับรวมกำรลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท

บริษัทมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ในปี 2556 จ�ำนวน  1,659.99 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 53.38 
ของรำยได้รวมของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2555 และปี 2554 ซึ่งมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ จ�ำนวน 
1,073.03 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 51.67 และ 1,187.81 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 59.00 ตำมล�ำดับ

2.  ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 บริษัทได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภทตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives Agent) ตำมพระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 โดยบริษัทสำมำรถรับค�ำสั่งซื้อขำยสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำจำกลูกค้ำและส่งค�ำสั่งซื้อขำยดังกล่ำวเพื่อท�ำกำรซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Exchange) 

 ปี 2556 ภำพรวมกำรซื้อขำยของตลำด TFEX มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะ Single Stock Futures เนื่องจำกภำวะตลำด
ในประเทศท่ีมคีวำมผนัผวนมำกขึน้ นกัลงทุนจงึหนัมำให้ควำมสนใจในตลำด TFEX เพ่ือบรหิำรควำมเสีย่งในด้ำนกำรลงทุน บรษิทัจงึมแีผน 
ที่จะท�ำกำรตลำดในผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures มำกขึ้น เช่น กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ และเพ่ิมช่องทำง 
รำยได้ให้กับบริษัท โดยเปิดช่องทำงกำรท�ำ Block Trade ในกำรส่งค�ำสั่งซื้อขำยของ Single Stock Futures ซึ่งเป็นวิธีกำรซื้อขำยสัญญำ
ในตลำด TFEX จ�ำนวนมำก คล้ำยกำรท�ำ Big Lot ของตลำดหลักทรัพย์ กำรซื้อขำยแบบ Block Trade ของ Single Stock Futures ได้รับ 
ควำมสนใจจำกผู้ลงทุนเป็นจ�ำนวนมำก เนื่องจำกสภำพคล่องของ Single Stock Futures มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ลงทุน
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 นอกจำกนี ้บรษิทัได้พัฒนำระบบเฝ้ำเตอืนค�ำสัง่ซือ้ขำยล่วงหน้ำ Pro8 ซึง่เป็นกำรน�ำระบบคอมพิวเตอร์มำช่วยจดักำร ในกำรส่งค�ำสัง่ซือ้ขำย 
แบบก่ึงอัตโนมัติ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำและเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดในกำรเฝ้ำเตือน 
ค�ำสั่งซื้อขำยล่วงหน้ำ ให้สำมำรถส่งค�ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ได้อย่ำงทันท่วงที

 
 ปี 2557 บรษิทัได้ประชำสมัพันธ์อย่ำงต่อเน่ือง ทัง้กำรจดัสมัมนำให้ควำมรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์ในตลำด TFEX  ภำยในบรษิทัให้แก่เจ้ำหน้ำที่

กำรตลำด พร้อมท้ังจดัสมัมนำอบรมให้ลกูค้ำและร่วมกับตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกำรส่งเสรมิควำมรูก้ำรวิเครำะห์ทำงเทคนคิ
และจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ที่อำคำรตลำดหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี

 นอกจำกนี้ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนำระบบเฝ้ำเตือนค�ำสั่งซื้อขำยล่วงหน้ำ Pro8 ให้สำมำรถส่งค�ำส่ังซื้อขำยได้โดยอัตโนมัติ และระบบ 
ส่งสัญญำณซื้อขำยจำกฝ่ำยกลยุทธ์ตลำดอนุพันธ์ รวมถึงจัดท�ำคู่มือกำรติดต้ังและกำรใช้งำนอย่ำงละเอียด และจัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริม
ควำมรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนต่อไป

3.  ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

 ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และฝ่ำยตลำดทุน ได้ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรค้ำหลักทรัพย์ โดยกำรคัดเลือก ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ ท้ังในตลำดแรกและ
ตลำดรอง เสนอขำยให้กับลูกค้ำผู้สนใจลงทุนในตรำสำรหนี้  ซึ่งเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี ธุรกิจดังกล่ำว 
ได้ขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับนับตั้งแต่ปี 2552 ที่บริษัทได้เริ่มธุรกิจนี้

4. ธุรกิจวาณิชธนกิจ

 บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้�ำในกำรให้บรกิำรงำนด้ำนวำณชิธนกิจ โดยทมีงำนทีม่คีวำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ในสำยงำน เพ่ือให้บรกิำรท่ีมี 
คุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง  ท�ำให้บริษัทเป็นท่ียอมรับและได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำท้ังองค์กรของรัฐและบริษัทเอกชน รวมถึงกำรได้รับ
รำงวัลส�ำคัญๆหลำยรำยกำรจำกหน่วยงำนภำยนอกซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภำพของงำนบริกำรวำณิชธนกิจของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี 

 
 ในปี 2551 บริษัทได้จัดต้ัง บริษัท ท่ีปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (ท่ีปรึกษำ เอเซีย พลัส) ด้วยกำรเข้ำไปถือหุ้น 100%  ท้ังบริษัท และ 

ท่ีปรึกษำ เอเซีย พลัส  เป็นบริษัทท่ีได้รับควำมเห็นชอบในกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ท�ำให้กำรประกอบธุรกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (Financial Advisory Service) สำมำรถท�ำได้ท้ังสองบริษัท  
โดยงำนท่ีปรึกษำทำงกำรเงินหลักจะด�ำเนินกำรภำยใต้ ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส  ในขณะที่บริษัทเองยังคงให้บริกำรธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำย
หลักทรัพย์ (Underwriting Service) เช่นเดิม  

4.1 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) 

 ด�ำเนินกำรโดยบริษัทและที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส  

กำรให้บริกำรงำนที่ปรึกษำทำงกำรเงินครอบคลุมกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆ แก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ  โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรโดยทีมงำนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ ์
ทำงด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำทำงกำรเงินและได้รับใบอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   
งำนที่บริษัทให้บริกำรอยู่สำมำรถจ�ำแนกได้พอสังเขป ดังนี้
1. กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 
2. กำรควบรวมกิจกำรและกำรซื้อขำยกิจกำร (Mergers and Acquisitions) 
3. ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (Independent Financial Advisor Service)
4. กำรปรับโครงสร้ำงหนี้และฟื้นฟูกิจกำร
5. ที่ปรึกษำทำงกำรเงินทั่วไป
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4.2 การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service) 

 ด�ำเนินกำรโดยบริษัท

บริษัทมีนโยบำยในกำรเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจ�ำหน่ำยทั้งหลักทรัพย์ประเภทหน้ี และประเภททุน โดยเป็นธุรกิจท่ี 
ต่อเนื่องจำกกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และกำรเข้ำไปร่วมกับสถำบันกำรเงิน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อื่นในกำรจัดจ�ำหน่ำย
หลักทรัพย์  ซึ่งมีท้ังท่ีบริษัทเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจ�ำหน่ำย (Lead Underwriter) ผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ำยและ 
รบัประกันกำรจ�ำหน่ำย (Sub-Underwriter) นอกจำกน้ีบรษิทัยังเป็นตวัแทนในกำรจดัจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ประเภทตรำสำรหนีอ้กีด้วย

 ลักษณะของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผลงานที่ผ่านมาในปี  2556

ปี 2556 จัดเป็นปีท่ีดัชนีตลำดหลักทรัพย์มีควำมผันผวนสูงอีกปีหน่ึง  โดยดัชนีตลำดหลักทรัพย์สำมำรถปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงระดับ 
1,649.77 จดุ ในวนัที ่21 พฤษภำคม 2556 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 19 ปี จำกนัน้จงึปรบัตวัลดลงอย่ำงรนุแรงต่อเนือ่งตัง้แต่ไตรมำส
ที่ 2 จนปิดที่ 1,298.71 จุด ซึ่งเป็นระดับเกือบต�่ำสุดของปี 2556 

ทัง้นี ้ในครึง่แรกของปี 2556 ดชันีตลำดหลกัทรพัย์ได้รบัอำนิสงส์จำกกำรเตบิโตร้อยละ 4.1 ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วง
หกเดือนแรกของปี ประกอบกับกำรประกำศโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่ มูลค่ำ 2.2 ล้ำนล้ำนบำท ของรัฐบำล  
ส่งผลให้ดชันตีลำดหลกัทรพัย์สำมำรถปรบัตวัขึน้สงูสดุถึงระดบั1,649.77 จดุ ในวันที ่21 พฤษภำคม 2556 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 
19 ปี  อย่ำงไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังดัชนีตลำดหลักทรัพย์มีกำรปรับตัวลดลง จำกปัจจัยทำงกำรเมือง  จนน�ำไปสู่กำรประกำศยุบสภำ 
ในวันที่ 9 ธันวำคม2556 แต่สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองก็ไม่คลี่คลำยลง โดยกลุ่มต่ำงๆ ยังคงด�ำเนินกำรชุมนุมอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ดชันีตลำดหลกัทรพัย์ปรบัตวัลดลงจนปิดที ่1,298.71 จดุ ณ สิน้ปี 2556 ซึง่ลดลง 93.22 จดุ หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.70 จำก ณ สิน้ปี 2555 

ในปี 2556 มบีรษิทัทีเ่ข้ำจดทะเบียนและระดมทนุจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมกองทนุรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กองทนุรวม 
อสังหำริมทรัพย์) ท้ังหมด 28 บริษัท เพ่ิมขึ้นจำก 18 บริษัทในปี 2555 โดย 13 บริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ 15 บริษัท จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  โดยมีมูลค่ำกำรระดมทุนทั้งสิ้น 39,062 ล้ำนบำท มำกกว่ำ
มูลค่ำกำรระดมทุนของบริษัทที่เข้ำจดทะเบียนในปี 2555  ซึ่งมีมูลค่ำกำรระดมทุน 19,664 ล้ำนบำท เกือบเท่ำตัว  ทั้งนี้ในปี 2556  
ทีป่รกึษำ เอเซยี พลสั และบรษิทั เป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิและเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยและรบัประกันกำรจดัจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั
ที่เข้ำจดทะเบียนจ�ำนวน 2 บริษัท ได้แก่บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“M”)  และบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์  
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“PACE”) โดยมีมูลค่ำกำรระดมทุนรวมทั้งสิ้น  11,206.65 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29.69 ของมูลค่ำ
กำรระดมทุนของหุ้น IPO ท้ังหมดในปี 2556 นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส และบริษัทยังเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและเป็น 
ผู้จัดจ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น  จ�ำกัด (มหำชน) (“MATCH”) และ 
บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน) (“GLAND”) ในกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนและเสนอขำยแก่ประชำชน อีกท้ัง  
บริษัทยังเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจ�ำหน่ำยหุ้น IPO ของบริษัท บำงกอก เดค-คอน จ�ำกัด (มหำชน) (“BKD”) และ
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“CKP”) นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส  ยังเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรยื่นค�ำขอให้พิจำรณำรับหลักทรัพย์ใหม่กับตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีกด้วย 

นอกจำกงำนบริกำรที่ปรึกษำในกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส ยังมุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ทำงด้ำนกำรเป็นท่ีปรึกษำในกำรควบรวมและซื้อ/ขำยกิจกำร โดยในปี 2556  ท่ีปรึกษำ เอเซีย  พลัส ได้เป็นที่ปรึกษำของบริษัท  
รอยัล บำงกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ�ำกัด ในกำรท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ทีป่รึกษำ เอเซยี พลสั ยังมงีำนบรกิำรทีป่รกึษำด้ำนอืน่ๆ อำทิเช่น กำรปรบัโครงสร้ำงหนี ้และกำรเป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอสิระ โดยในปี 
2556 ได้เป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอสิระให้แก่ บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรขำยเงนิลงทนุในหุน้สำมญัของบรษิทัย่อย 

ในปี 2556 บริษัทและที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส มีรำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจวำณิชธนกิจ ซึ่งประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินและค่ำธรรมเนียมจำกกำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ จ�ำนวนรวม 257.05 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น  174.70 ล้ำนบำท  หรือคิดเป็น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 212 จำกค่ำธรรมเนียมในส่วนนี้ในปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 82.35 ล้ำนบำท
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5.  ธุรกิจการลงทุน

 บริษัทมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุน (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ตรำสำรหน้ี หุ้นกู้ ตรำสำรอนุพันธ์  
หน่วยลงทุน ตรำสำรที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิงในต่ำงประเทศ บริษัทหวังผลตอบแทนในรูปของก�ำไรจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ เงินปันผล และ
ดอกเบีย้รบั  ท้ังนี ้บรษิทัไม่มนีโยบำยก�ำหนดสดัส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัย์เป็นระยะสัน้และระยะยำวทีแ่น่นอน ขึน้อยู่กับควำมเหมำะสม 
ผลตอบแทน และสภำพคล่อง เป็นส�ำคัญ

 นอกจำกน้ี บริษัทยังมีนโยบำยขยำยธุรกิจกำรลงทุนในกิจกำรนอกตลำดหลักทรัพย์ท่ีมีโอกำสที่จะเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได ้
ในอนำคต หรือเป็นเงินลงทุนระยะยำวที่ให้ผลตอบแทนดี  มีจุดเด่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ อยู่ในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และมีแนวโน้ม 
กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้กำรลงทุนของบริษัทครอบคลุมทั้งกำรลงทุนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 

6.  ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า

 ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ยังได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกนักลงทุนตลอดปีที่ผ่ำนมำ ด้วยกำรเสนอผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่สำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของนักลงทุนกลุ่มต่ำงๆได้อย่ำงครบถ้วน ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนผ่ำนกองทุนรวมประเภทต่ำงๆที่ออกโดยบริษัท 
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทเป็นตัวแทนขำยท้ังส้ิน 19 แห่ง และกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีต่ำงๆในตลำดแรกและตลำดรอง 
ครอบคลมุทัง้ตรำสำรระยะสัน้และตรำสำรระยะยำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 บรษิทัมทีรพัย์สนิภำยใต้กำรบรหิำรท้ังสิน้ 39,215 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ  9.16  จำกปี 2555

 ในภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีควำมผันผวนสูง นักลงทุนแต่ละกลุ่มจึงมีจุดประสงค์ เป้ำหมำย และควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงจำก 
กำรลงทุนทีแ่ตกต่ำงกัน ดงันัน้ควำมเข้ำใจถึงผลติภัณฑ์ทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆทีนั่บวันย่ิงมคีวำมสลบัซบัซ้อนเพ่ิมข้ึน จงึมคีวำมส�ำคญัเป็น
อย่ำงมำก เจ้ำหน้ำท่ีตลำดของบรษิทัจงึท�ำงำนร่วมกับลกูค้ำอย่ำงใกล้ชดิ เพ่ือให้ค�ำแนะน�ำและสรรหำผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมกับ 
เป้ำหมำยทำงกำรเงินของลูกค้ำให้มำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนระยะสั้นหรือระยะยำว 

 นอกจำกน้ันกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรท่ีก้ำวหน้ำอย่ำงมำก ท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรลงทุนในต่ำงประเทศได้ง่ำย
และรวดเร็ว ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์จึงได้ร่วมมือกับฝ่ำยกำรตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ในกำรเสนอหลักทรัพย์ที่มีควำมน่ำสนใจใน 
ตลำดต่ำงประเทศ ท้ังในรปูของตรำสำรทนุ ตรำสำรหนีห้รอืหน่วยลงทนุในต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นทำงเลอืกกำรลงทนุอกีทำงหน่ึงให้แก่ลกูค้ำ 
และช่วยกระจำยควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนไม่ให้กระจุกอยู่กับหลักทรัพย์ในประเทศเพียงอย่ำงเดียว 

 ในปี 2557 ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์จะเน้นกำรให้ควำมรู้แก่นักลงทุน โดยเฉพำะกลุ่มท่ีรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้ต�่ำ ให้เข้ำใจประโยชน์
ของกำรกระจำยควำมเสี่ยงผ่ำนกำรจัดพอร์ตกำรลงทุนในสัดส่วนที่เหมำะสม เพ่ือให้ลูกค้ำกลุ่มน้ีได้ขยำยพอร์ตกำรลงทุนมำยังสินทรัพย ์
ทีม่คีวำมเสีย่งสงูขึน้ แต่ยังคงอยู่ภำยใต้ควำมเสีย่งทีล่กูค้ำสำมำรถยอมรบัได้ อกีทัง้ทำงฝ่ำยฯจะเน้นเสนอกำรลงทุนในต่ำงประเทศให้มำกขึน้  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนผ่ำนกองทุนรวมหรือกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำรทุนต่ำงประเทศ เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำกำรลงทุนประเภทดังกล่ำว 
ยังมีโอกำสเติบโตได้อีกมำก

7. ธุรกิจอนุพันธ์

 บริษทัได้จดัตัง้ “ฝ่ำยตรำสำรอนพัุนธ์” โดยเริม่ด�ำเนนิกำรเตม็รปูแบบในช่วงปลำยเดอืนธันวำคม 2552 ซึง่ให้บรกิำรธุรกิจอนุพันธ์ทีค่รอบคลมุ
ตรำสำรอนุพันธ์ทั้งในและนอกตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

7.1   ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในต้นปี 2553 บริษัทเป็นผู้น�ำในกำร
ออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนุพันธ์ โดยจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ์เป็นรำยที ่2 ของ
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ประเทศไทย มีกำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่ำงต่อเน่ือง ผ่ำน
ระบบ Direct Listing และมีกำรเติบโตมำโดยตลอด ดังนี้

ปี 2553 สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2553 บรษิทัได้ออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธิ 
อนุพันธ์รวมทั้งส้ิน  จ�ำนวน 6 รุ่น โดยเป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิ 
ในกำรซื้อทั้งสิ้น 

ปี 2554 สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 บรษิทัได้ออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธิ
อนุพันธ์รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 52 รุ่น แบ่งเป็น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิ 
ในกำรซื้อจ�ำนวน 47 รุ่น และประเภทสิทธิในกำรขำย 5 รุ่น  

ปี 2555 สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2555 บรษิทัได้ออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธิ
อนุพันธ์รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 102 รุ่น แบ่งเป็น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิ 
ในกำรซื้อจ�ำนวน 65 รุ่น และประเภทสิทธิในกำรขำย 37 รุ่น  

ปี 2556 สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บรษิทัได้ออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธิ
อนุพันธ์รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 70 รุ่น แบ่งเป็น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิ 
ในกำรซื้อจ�ำนวน 63 รุ่น และประเภทสิทธิในกำรขำย 7 รุ่น

เน่ืองจำกธุรกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำรแข่งขันเพ่ิมมำกขึ้นในปี 2556 ท�ำให้
ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หลำยรำยด้วยกัน โดยในปี 2556 
หน่วยงำนทำงรำชกำรท่ีเก่ียวข้องได้อนุญำตให้มกีำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์อ้ำงอิงหลักทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ หุ้นสำมัญในดัชนี SET100 ที่มีมูลค่ำตลำด 
มำกกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท พร้อมทั้งยังได้พัฒนำระบบกำรย่ืนออกและเสนอขำย 
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้สะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น

บริษัทได้มีกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสภำพคล่อง (Market Maker Program Trading) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรดูแลสภำพคล่องของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขำยให้ดีย่ิงขึ้น อีกท้ังตอบสนองควำมต้องกำรของ
นักลงทุนได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทได้พัฒนำเว็บไซต์ www.aspwarrant.com ให้
เป็นศนูย์กลำงข้อมลูใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ์ของนกัลงทนุ โดยมข้ีอมลูกำรลงทนุทัง้ 
ในส่วนของควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับพ้ืนฐำนใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ์ หนงัสอืชีช้วน 
พ้ืนฐำนกำรลงทุน เทคนิคกลยุทธ์ รวมทั้งข้อมูลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รวบรวมมำไว ้
ในเว็บไซต์เดียวกัน ให้นักลงทุนได้เข้ำมำใช้บริกำร  รวมทั้งใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่ออกโดยบริษัทและผู้ออกรำยอื่นๆ เท่ำที่จะสำมำรถรวบรวมข้อมูลมำได้ 

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดอบรมและสัมนำให้ควำมรู้เก่ียวกับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์แก่ผู้ลงทุนและเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังที่จัดขึ้นท่ี
ส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำของบริษัทท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร 
และจังหวัดอื่นๆ 
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ในปี 2557 ภำพรวมกำรแข่งขนัในใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนุพันธ์มแีนวโน้มเพ่ิมสงูข้ึน ทัง้ในด้ำนจ�ำนวนผูอ้อกใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนุพันธ์
และจ�ำนวนใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ์ทีจ่ะออกและเสนอขำย ประกอบกับหน่วยงำนทำงกำรทีเ่ก่ียวข้องอำจท�ำกำรอนญุำตให้มกีำร
ออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้ำงอิงหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น กองทุนอิควิตี้ ETF และ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย บริษัท 
จงึมแีผนทีจ่ะท�ำกำรตลำดและประชำสมัพันธ์ใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ์แก่ผูล้งทนุเพ่ิมมำกขึน้ เพ่ือขยำยฐำนลกูค้ำและเพ่ิมช่องทำง 
รำยได้ให้กับบริษัท โดยบริษัทจะพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนกำรลงทุนในใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่ำงต่อเนื่องทั้งในรูปของกำร
พัฒนำระบบกำรดูแลสภำพคล่อง (Market Maker Program Trading) กำรพัฒนำเว็บไซต์ และรวมถึงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำต่ำงๆ  
เพื่อให้ผู้ลงทุนและเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึกเพิ่มเติม 

7.2   หุ้นกู้อนุพันธ์

ในปี 2556 บรษิทัได้มุง่เน้นในกำรพัฒนำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหม่ๆ ให้กับผูล้งทนุ เพ่ือเพ่ิมทำงเลอืกในกำรลงทนุแก่ผูล้งทุนในสภำวะ
ตลำดต่ำงๆ  และเพ่ือพัฒนำตลำดตรำสำรอนุพันธ์ในประเทศไทยให้มคีวำมเป็นสำกลทัดเทยีมตลำดภูมภิำค บรษิทัจงึได้วำงแผนและ
เริม่ด�ำเนินกำรเสนอขำยหุน้กู้อนุพันธ์ (Structured Notes : SN) ซึง่จดุเด่นของ Structured Notes คอื กำรผสมผสำนระหว่ำงตรำสำร
อนุพันธ์นอกตลำดกับตรำสำรหนีเ้ข้ำไว้ด้วยกัน จงึท�ำให้ผูล้งทุนมโีอกำสได้รบัผลตอบแทนทีส่งูกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกท่ัวไป 

ภำยหลงัจำกได้รบัอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษิทัจงึได้เริม่เสนอขำย Structured Notes ประเภท Equity-Linked 
Notes (ELN) แก่ผูล้งทนุ โดยเป็นหุน้กู้อนพัุนธ์ระยะสัน้ท่ีออกใหม่ในวงจ�ำกัดต่อผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยมอีำยุไม่เกิน 
270 วัน นบัจำกวันออกหุน้กู้อนพัุนธ์ ภำยใต้ชือ่ “โครงกำรหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสัน้ ครัง้ที ่1/2556 ของบรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ�ำกัด 
(มหำชน) มลูค่ำวงเงินคงค้ำงรวมท้ังสิน้ไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท” ซึง่มหีลกัทรพัย์อ้ำงองิหรอืดชันีอ้ำงองิหลำกหลำย ได้แก่ 
1.  หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET100 
2.  ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ที่อ้ำงอิงกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตวัอย่ำงของ ELN ทีบ่รษิทัได้น�ำเสนอแก่ผูล้งทนุ คอื หุน้กู้อนพัุนธ์ “ELN-ASP#1(-P)” ซึง่ผูล้งทนุจะมสีถำนะคล้ำยกับท�ำกำร Short 
put options โดยอำจได้รบัผลตอบแทนและช�ำระคนืเงินต้นท้ังหมดหรอืบำงส่วนข้ึนอยู่กับตรำสำรอนุพันธ์ทีอ้่ำงองิรำคำหุน้ นอกจำกนี้  
ลกัษณะเด่นทีส่�ำคญัของ “ELN-ASP#1(-P)” คอื ผูล้งทนุมโีอกำสได้รบัผลตอบแทน หรอื Premium หำกรำคำหุ้นอ้ำงองิปรบัตวัสงูกว่ำ
รำคำใช้สทิธิทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ แต่หำกรำคำหุน้อ้ำงองิปรบัตวัต�ำ่กว่ำหรอืเท่ำกับรำคำใช้สทิธิ ผูล้งทุนอำจจะเกิด ก�ำไร/ขำดทนุ  
จำกกำรลงทนุ 

ทัง้น้ี ในปี 2557 บรษิทัจะยังคงมุง่เน้นพัฒนำ Structured Notes ประเภทใหม่ท่ีหลำกหลำยมำกย่ิงขึน้ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผูล้งทุนทีอ่ำจเกิดข้ึนได้ในอนำคต

7.3   กองทุนอีทีเอฟ

ในปี 2555 บรษิทั ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) หรอื TFEX ได้เปิดซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอ้ำงองิดชัน ี
หมวดธุรกิจ หรอื Sector Futures อย่ำงเป็นทำงกำร   บรษิทัจงึได้ร่วมกับบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรงุไทย จ�ำกัด (มหำชน)  
จดัต้ังกองทุนอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) กองแรกของประเทศไทย อ้ำงองิดชันหีมวดธุรกิจธนำคำร หรอื SETBANK Index  
ในชือ่กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker หรอื EBANK เพ่ือให้ผูล้งทนุท้ังประเภทบคุคลธรรมดำและสถำบนัใช้ในกำร 
กระจำยควำมเสีย่งและสร้ำงกลยุทธ์ Arbitrage เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงครบวงจร 

บรษิทัได้จดัเตรยีมระบบส�ำหรบัดูแลสภำพคล่องของกองทนุ ETF เพ่ือท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะผูด้แูลสภำพคล่อง (Market Maker : MM)  
ให้ EBANK ที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน (Participating Dealer : PD) ในกำรเพิ่มหรือ 
ไถ่ถอน EBANK โดย EBANK เริ่มเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนเป็นครั้งแรกในระหว่ำงวันที่ 1-9 พฤศจิกำยน 2555 และมีขนำดของ 
กองทุนเร่ิมแรก (Initial Asset Under Management : Initial AUM) เริม่แรกอยู่ท่ี 616 ล้ำนบำท 
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ในปี 2556 บรษิทัได้ร่วมกับบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรงุไทย จ�ำกัด (มหำชน) จดัตัง้กองทุนอทีีเอฟ (Exchange Traded Fund 

: ETF) อกีท้ังหมด 4 กอง ดงัน้ี

เลขที่ ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ
กองทุนเปิด

ดัชนีอ้างอิง วันที่เสนอขาย ขนาดของกองทุน
เริ่มแรก

(Initial AUM)

1 กองทุนเปิด KTAM SET 
Energy ETF Tracker

ENY ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค (SET Energy 
& Utilities Sector Index)

1 - 8 มี.ค 2556 725 ล้ำนบำท

2 กองทุนเปิด KTAM SET Food 
& Beverage ETF Tracker

EFOOD ดัชนีหมวดธุรกิจอำหำรและ
เครื่องดื่ม (SET Food and 
Beverage Sector Index)

18 - 22 มี.ค. 2556 96 ล้ำนบำท

3 กองทุนเปิด KTAM SET 
Commerce ETF Tracker

ECOMM ดัชนีหมวดธุรกิจธุรกิจพำณิชย์ 
(SET Commerce Sector 
Index)

27 - 31 พ.ค. 2556 151 ล้ำนบำท

4 กองทุนเปิด KTAM SET ICT 
ETF Tracker

EICT ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(SET ICT Sector Index)

5 - 6 ส.ค. 2556 101 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ : กองทุนอีทีเอฟทั้ง 5 กอง มีขนำดของกองทุนเริ่มแรก (Initial AUM) รวมทั้งหมด 1,689 ล้ำนบำท

ทัง้นี ้ในปี 2557 บรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะจดัต้ัง ETF อ้ำงองิดชันกีลุม่หลกัทรพัย์ไทยอืน่ๆ เช่น  
1. ดัชนีหมวดธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (SET Property Development Sector Index)
2. ดัชนีหมวดธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง (SET Construction Services Sector Index)
3. ดัชนีหลักทรัพย์ SET50
4. ดัชนีหลักทรัพย์ SET100

บรษิทัเชือ่มัน่ว่ำจะสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ เนือ่งจำกมัน่ใจในศกัยภำพของบคุลำกร และระบบงำนอนัมปีระสทิธิภำพ 
ประกอบกับผลตอบรบัจำกผูล้งทนุต่อ ETF ท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยดเีสมอมำ

8.  ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

 บริษัทได้เปิดให้บริกำรด้ำนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2553  
เป็นต้นมำ โดยได้คดัเลอืกโบรกเกอร์ต่ำงประเทศทีม่ชีือ่เสยีงซึง่จดทะเบยีนใน New York Stock Exchange (NYSE) เพ่ือเป็นตวัแทนนำยหน้ำ 
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และตรำสำรหน้ีในต่ำงประเทศ ปัจจุบันลูกค้ำของบริษัทสำมำรถซื้อขำยหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนอยู่ใน
ตลำดหลักทรัพย์ 23 ตลำด ใน 19 ประเทศทั่วโลก  ครอบคลุมทั้งทวีปอเมริกำเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชียแปซิฟิก

 บริษัทมีกำรร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์และ Private Bank ต่ำงประเทศท่ีเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือคัดสรรผลิตภัณฑ์กำรเงิน รวมถึง
พันธบัตรและตรำสำรหนี้ที่เหมำะสมและน่ำสนใจ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำทุกประเภทของบริษัท

 ในปี 2555 บริษัทได้เปิดให้บริกำร Internet Trading ในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่เพิ่มเติม และอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้กับลูกค้ำในกำรสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในตลำดส�ำคัญได้โดยตรง 
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  และในปี 2557 บริษัทมีโครงกำรเพิ่มบริกำรซื้อขำย Derivatives ในตลำดต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินให้ลูกค้ำมีทำงเลือก
ในกำรลงทุนในตลำดต่ำงประเทศให้หลำกหลำยมำกขึน้ และยังเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขันในธุรกจิลงทุนต่ำงประเทศให้มำกย่ิงขึน้  
ทั้งนี้ โครงกำรดังกล่ำวมีก�ำหนดแล้วเสร็จพร้อมให้บริกำรแก่ลูกค้ำในครึ่งปีแรกของปี 2557

9. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 บริษัทได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และเริ่มให้บริกำรเมื่อ 
วันที่ 14 กรกฎำคม 2549 เป็นต้นมำ โดยในแต่ละปีที่ผ่ำนมำนักลงทุนได้ให้ควำมสนใจในบริกำรน้ีเพ่ิมขึ้นเป็นล�ำดับ เน่ืองจำกเป็นกำร
เพ่ิมช่องทำงในกำรลงทุน เพ่ิมผลตอบแทนและสำมำรถใช้ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้  โดยด้ำนผูย้มืหลกัทรพัย์สำมำรถขำยชอร์ตได้ท้ังใน 
บัญชีเครดิตบำลำนซ์และแคชบำลำนซ์ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรท�ำก�ำไรในภำวะตลำดขำลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สำมำรถสร้ำง 
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจำกหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

 ในปี 2556 บริษัทได้ขยำยฐำนลูกค้ำและธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ โดยขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำสถำบันทั้งในและ 
ต่ำงประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม และ บริษัทประกัน เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมหุ้นในดัชนี SET100 ปัจจุบันเพ่ิม
หน่วยลงทุน ETF และหุ้นในตะกร้ำ ETF เช่น หุ้นขนำดเล็กที่อยู่ใน ETF อ้ำงอิงกลุ่มพลังงำน (ENY) กลุ่มธนำคำร (EBANK) กลุ่มอำหำร 
(EFOOD) กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ (EICT) และกลุ่มพำณิชย์ (ECOMM) นอกเหนือจำกหุ้นในดัชนี SET50 และหุ้นในดัชนี SET100 

 โดยลกูค้ำสำมำรถยืมเพ่ือน�ำไปขำยชอร์ตเมือ่คำดกำรณ์ว่ำรำคำหลกัทรพัย์จะปรบัตวัลง หรอืบรหิำรควำมเสีย่งในช่วงท่ีตลำดผนัผวน รวมถึง
กำรซื้อขำยเชิงกลยุทธ์ เช่น กำรท�ำ Arbitrage และ Pair Trade  อีกด้ำนหนึ่งลูกค้ำบุคคลธรรมดำที่มีหลักทรัพย์อยู่ก็สำมำรถน�ำหลักทรัพย ์
มำให้ยืม และรับผลตอบแทนคืนในรูปแบบของเงินค่ำธรรมเนียม ในอนำคตอันใกล้ บริกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ จะช่วยกระจำย 
ฐำนรำยได้ของบริษัทให้มีควำมแข็งแกร่งและสมดุล เพ่ือเสริมรำยได้ให้กับบริษัท นอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียมกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย 
หลักทรัพย์ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และใบอนุญำตธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจของบริษัทย่อย

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ากัด 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) ประกอบธุรกิจประเภทจัดกำรกองทุน โดยได้รับใบอนุญำต 
ในกำรประกอบธุรกิจ ได้แก่
• ใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม
• ใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล
• ใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์ กำรค้ำหลกัทรพัย์ และกำรจดัจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีเ่ป็น

หน่วยลงทนุ
• ใบอนุญำตประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำประเภทกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ

ท้ังน้ี บลจ. แอสเซท พลสั ด�ำเนนิธุรกิจหลกัในกำรบรหิำรจดักำรกองทนุ 2 ประเภท คือ กำรจดักำรกองทุนรวม และกองทุนส่วนบคุคล

บลจ. แอสเซท พลสั มมีลูค่ำทรพัย์สนิสทุธิรวม ณ ธันวำคม 2556 จ�ำนวนทัง้สิน้ 27,972 ล้ำนบำท เตบิโตเพ่ิมขึน้ 967 ล้ำนบำท หรอื ร้อยละ 
3.58 จำกมลูค่ำทรพัย์สนิสทุธิ ณ ธันวำคม 2555 จ�ำนวน 27,005 ล้ำนบำท ทัง้นี ้มลูค่ำทรพัย์สนิสทุธิของบลจ. แอสเซท พลสั  ณ ธันวำคม 
2556 แยกตำมธุรกิจกำรจดักำร ได้ดังน้ี
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• กองทุนรวม  :    มีมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ�ำนวน 16,876 ล้ำนบำท ลดลง จ�ำนวน 177 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.04 จำกมูลค่ำ 
ทรพัย์สนิสทุธิ ณ ธันวำคม 2555 จ�ำนวน 17,053 ล้ำนบำท 

• กองทนุส่วนบคุคล : มมีลูค่ำทรพัย์สนิสทุธิ จ�ำนวน 11,096 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน จ�ำนวน 1,145 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 11.51 จำกมลูค่ำ
ทรพัย์สนิสทุธิ ณ ธันวำคม 2555 จ�ำนวน 9,951 ล้ำนบำท

ท้ังน้ี ในปี 2556 บลจ. แอสเซท พลสั มกี�ำไรสทุธิ 40.41 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 18.28 ล้ำนบำท จำกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 82.60  ทัง้นี ้ในปี 2556 
รำยได้รวมท้ังสิน้ 243.95 ล้ำนบำท ซึง่เป็นรำยได้ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำรกำรลงทนุ 239.33 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรลงทุน 4.25 ล้ำนบำท 
และรำยได้อืน่ๆ 0.37 ล้ำนบำท โดย บลจ.แอสเซท พลสั มค่ีำใช้จ่ำยรวมท้ังสิน้ 191.90 ล้ำนบำท แยกเป็นค่ำใช้จ่ำยธุรกิจกำรจดักำรกำรลงทนุ 
28.14 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน 163.76 ล้ำนบำท

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการการประกอบธุรกิจและบริหารงานในรอบปี

ในปี 2556 บลจ. แอสเซท พลสั ได้จดัต้ังกองทนุรวมท้ังหมด 12 กองทุน ซึง่ประกอบด้วย กองทุนรวม Target Fund ท่ีลงทนุในประเทศ จ�ำนวน 
4 กองทุน กองทุนรวม Target Fund ที่ลงทุนตรงในต่ำงประเทศ จ�ำนวน 5 กองทุน กองทุนรวมที่เปิดให้ซื้อขำยทุกวันท�ำกำรที่ลงทุนตรง 
ในต่ำงประเทศจ�ำนวน 1 กองทุน และกองทนุรวมตรำสำรหน้ีส�ำหรบันักลงทุนท่ีมใิช่รำยย่อย จ�ำนวน 2 กองทนุ 

นบัตัง้แต่ปี 2547 ทีบ่ลจ. แอสเซท พลสั ได้เริม่ด�ำเนนิกำรธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทกิจกำรจดักำรลงทุน โดยบรษิทัมรีำกฐำนทีแ่ขง็แกร่งจำก
ประสบกำรณ์ในตลำดทุนมำยำวนำน ท้ังด้ำนกำรค้นคว้ำ รวมถึงกำรวเิครำะห์หลกัทรพัย์ในเชงิลกึ และกำรหำจงัหวะในกำรเข้ำลงทนุทีเ่หมำะสม 
ทัง้ตลำดในประเทศ และตลำดต่ำงประเทศ จำกควำมเชีย่วชำญดงักล่ำว ประกอบกับสภำวะกำรลงทนุในปีท่ีผ่ำนมำ บลจ. แอสเซท พลสั  
จงึได้เน้นกำรน�ำเสนอกองทุนประเภท Target Fund ผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรทนุ ส�ำหรบัในประเทศในซรีย์ี “แอสเซทพลสัไพร์ม (ASP-PRIME) 
และแอสเซทพลสัทรกิเกอร์ (ASP-TRIGGER)”  และต่ำงประเทศในซรีย์ี “แอสเซทพลสัสตำร์ (ASP-STARS)”  โดยบรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำย
กำรลงทุน ผลตอบแทนเป้ำหมำย และวิธีกำรจ่ำยผลตอบแทน ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรลงทุนในขณะนั้น นอกจำกน้ัน บริษัทยัง 
น�ำเสนอกองทุนเปิดท่ีลงทุนตรงในต่ำงประเทศ ชนิดทีส่ำมำรถซือ้ขำยได้ทุกวันท�ำกำรของกองทุน ได้แก่ กองทนุเปิด แอสเซท พลสั Strategic 
ซึง่ได้รบัควำมสนใจจำกนักลงทุนเป็นอย่ำงด ีส�ำหรบัในส่วนของตรำสำรหน้ี ในปี 2556 บรษิทัได้จดัตัง้ กองทนุตรำสำรหน้ีจ�ำนวน 2 กองทุน คอื 
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั เอไอตรำสำรหน้ี 1 (ASP-AIF1) และกองทนุเปิด แอสเซทพลสั เอไอตรำสำรหนี ้2 (ASP-AIF2) ซึง่เสนอขำยส�ำหรบั 
ผูล้งทนุท่ีมใิช่รำยย่อย ตำมนยิำมของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เท่ำน้ัน  นอกจำกกำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์
กำรลงทุนดงัทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว ในปีท่ีผ่ำนมำ บรษิทัได้ท�ำกำรปรบัปรงุบรกิำรกำรลงทนุ โดยเพ่ิมบรกิำรกำรเรยีกดรูำยกำรถือหน่วยลงทุน
รำยเดอืน (Monthly Statement) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิทั

 แนวโน้มธุรกิจการจดัการกองทนุ

ในปี 2557 บรษิทัจะเน้นกำรท�ำกำรตลำดเชงิรกุ โดยจะน�ำเสนอผลติภัณฑ์กำรลงทุนทีม่คีวำมหลำกหลำย ครอบคลมุประเภทของสนิทรพัย์ 
ทัง้น้ี เพ่ือจะได้สำมำรถสร้ำงอตัรำผลตอบแทนในจงัหวะ และโอกำสกำรลงทนุท่ีเหมำะสม รวมถึงตอบสนองควำมต้องกำรของผูล้งทนุตำม
ระดบัควำมเสีย่งท่ีสำมำรถยอมรบัได้ ในด้ำนกำรให้บรกิำร บรษิทัมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะพัฒนำกำรให้บรกิำรท่ีครบวงจรเพ่ือสร้ำงควำมสะดวกสบำย 
ให้กบัผูล้งทนุ นอกจำกน้ัน บรษิทัยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบตักิำร กำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึกำรดแูลบคุลำกร โดยเฉพำะ 
ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับกำรดแูลเงนิลงทุนของผูถื้อหน่วย โดยกำรอบรมพัฒนำควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญอย่ำงสม�ำ่เสมอ ท้ังน้ี บรษิทัจะด�ำเนินธุรกิจโดย
ค�ำนงึถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็นส�ำคัญ 

2.  บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด 

บริษัทที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้บริกำรกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรซื้อขำยกิจกำร รวมกิจกำร  
ควบกิจกำร กำรประเมนิมลูค่ำกิจกำร กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหน้ี จดัหำหรอืวิเครำะห์โครงกำรเพ่ือกำรลงทุน เป็นต้น

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ โปรดดรูำยละเอยีดในหัวข้อ 4 ธุรกิจวำณิชธนกิจ  หน้ำ 21-22
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ภาวะการแข่งขัน

ภำพรวมตลำดหลักทรัพย์ปี 2556

ปี 2556 ถือเป็นปีทองของตลำดหลักทรัพย์ไทยอีกปีหน่ึง แต่กำร
เคลือ่นไหวของดชันีกลับมคีวำมผนัผวนสงูมำก  ทัง้นีเ้นือ่งจำกในช่วง 6 
เดอืนแรกของปี 2556  ยังคงได้รบัปัจจยัหนนุจำกสภำพคล่องส่วนเกิน 
ของโลกทียั่งอยูใ่นระดบัสงู  ต่อเนือ่งจำกกำรใช้นโยบำยด้ำนกำรเงนิ 
(Quantitative Easing – QE) อัดฉีดเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของ
สหรัฐ ท่ีด�ำเนนิตดิต่อกันในหลำยปีทีผ่่ำนมำ ซึง่หนุนให้ดชันตีลำดหุน้ 
ไทยขึ้นไปท�ำสถิติสูงสุดของปี ท่ี 1,649.77 จุด  (21 พฤษภำคม  
2556) โดยปรับตวัข้ึนถึงร้อยละ 18.6 จำกสิน้ปี 2555 ซึง่เป็นจดุสงูสดุ 
ในรอบ 19 ปี  อย่ำงไรก็ตำม ในงวด 6 เดือนหลังของปี 2556  
พบว่ำดชันีตลำดหุน้ไทยมแีนวโน้มลดต�ำ่ลง โดยเป็นผลจำกตลำดทีม่ี
ควำมกังวลว่ำสหรฐัมแีนวโน้มจะตดัลด  QE  ลง หลงัจำกท่ีดชันชีีน้�ำ
เศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญำณฟื้นตัวขึ้นตำมล�ำดับ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก 
ที่ได้กดดันให้ดัชนีตลำดหุ ้นไทยลดลงไป ท�ำจุดต�่ำสุดของปี ที่ 
1,260.08 จดุ  เมือ่วันที ่28 สงิหำคม 2556  และเมือ่เข้ำสูช่่วงไตรมำส
สดุท้ำยของปี 2556 นับตัง้แต่ต้นเดอืนตลุำคม 2556 ประเดน็ควำม
ขัดแย้งทำงกำรเมืองในประเทศได้เริ่มปะทุขึ้น และมีควำมร้อนแรง 
เพ่ิมข้ึนตำมล�ำดับ ขณะเดียวกันธนำคำรกลำงสหรัฐ ได้ออก 
แถลงกำรณ์ภำยหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรเงนิ  
(FOMC)  ในช่วงปลำยปี 2556  ให้ตดัลดวงเงนิ QE ลง 1 หมืน่ล้ำน

เหรยีญสหรฐั ต่อเดอืน เหลอื 7.5 หมื่นลำ้นเหรยีญสหรฐั  โดยมีผล
ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2557 เป็นต้นไป  

โดยสรุปจำกทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่ำว ล้วนเป็นตัวเร่งให้กระแสเงินทุน 
ต่ำงชำตไิหลออกจำกประเทศไทยเรว็มำกขึน้ และท�ำให้ยอดขำยสทุธิ 
ของนักลงทุนต่ำงชำติสูงถึง 2 แสนล้ำนบำท ตลอดปี 2556 และ
เมือ่ปิดตลำดวันสดุท้ำยของปี 2556 ดชันอียู่ที ่1,298.71 จดุ ลดลง 
ร้อยละ 6.7 จำกปี 2555 ท�ำให้ผลตอบแทนจำกตลำดหุ้นไทยต�่ำ 
อยูอ่นัดบัที ่18 ของโลก

เปรียบเทียบผลตอบแทนตลาดหุ้นโลก ปี 2555 และ 2556
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แนวโน้มตลำดหลักทรัพย์ในปี 2557

ในปี 2557 คำดว่ำแนวโน้มตลำดหุ้นไทยยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวจำกปี 2556  ด้วยปัจจัยกดดันเช่นเดียวกับ 
ในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2556  โดยเฉพำะปัญหำทำงกำรเมอืงในประเทศทียั่งคงยืดเย้ือ  ได้กดดนัควำมเชือ่มัน่ของ 
นกัลงทนุอย่ำงต่อเน่ือง ขณะทีก่ำรประชมุของ FOMC ในระหว่ำงวันที ่28-29 มกรำคม 2557 ได้มมีตเิพ่ิมเตมิให้
ตัดลด QE ลงจำก 1 หมืน่ล้ำนเหรยีญสหรฐั  เหลอื 6.5 หมืน่ล้ำนเหรยีญสหรฐั ในเดอืนกุมภำพันธ์ 2557 และ  
คำดว่ำน่ำจะมีกำรตัดลด QE  เพ่ิมเติมในกำรประชุมของ FOMC  ท่ีเหลืออีก  6 ครั้ง ในช่วงที่เหลือของปีนี้   
เนือ่งจำกสญัญำณกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของสหรฐัเกิดขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง และมเีสถียรภำพมำกขึน้ ซึง่ล้วนเป็น
ปัจจยักดดนัเงินทนุไหลออกจำกประเทศเกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทย  ท้ังนีนั้บตัง้แต่ต้นปี 2556 จนถึงสิน้เดือน
มกรำคม 2557 พบว่ำมเีงนิทุนไหลออกจำกประเทศไทยไปแล้ว รำว 2.4 แสนล้ำนบำท

นอกจำกนี ้ผลกระทบจำกปัจจยักำรเมอืงในประเทศได้น�ำไปสูก่ำรปรบัลดอตัรำกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกิจปี 
2557 ของประเทศ   โดยฝ่ำยวิจยั บมจ.หลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั ได้ปรบัลด GDP Growth จำกเดมิที ่ร้อยละ 4.3 เหลอื
ร้อยละ 3.3 (เทียบกับปี 2556 ท่ีคำดว่ำจะเตบิโตร้อยละ 2.9) โดยเป็นกำรปรบัลดกำรบรโิภคภำคครวัเรอืน  ซึง่เป็น 
ส่วนส�ำคญัท่ีสดุของกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ  (คดิเป็นร้อยละ 55 ของ GDP)  ซึง่มแีนวโน้มชะลอตวั 
ต่อเนือ่งหลงัสิน้สดุมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำครฐั (เช่น รถยนต์คนัแรก)  และกำรชะลอตวัของกำรลงทนุโดยรวม 
(ท้ังรฐั และเอกชน)  ยกเว้นภำคส่งออก ทีค่ำดว่ำจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก แต่อย่ำงไรก็ตำม 
หำกปัญหำกำรเมอืงยังยืดเย้ือ มโีอกำสทีฝ่่ำยวิจยัจะปรบัลด GDP Growth ลงต�ำ่กว่ำร้อยละ 3 

ผลกระทบจำกปัญหำกำรเมอืง ยังน�ำมำสูก่ำรปรบัลดประมำณกำรก�ำไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
หรอื ก�ำไรสทุธิต่อหุน้ (Market EPS Growth)  โดยนักวิเครำะห์หลกัทรพัย์ ของ บมจ.หลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั ได้
ท�ำกำรปรบัลดประมำณกำรก�ำไรของตลำดหุน้ไทยในปี 2557 ลงจำกเดิมเลก็น้อย รำวร้อยละ 2.6 เหลอืหุ้นละ 
101.85 บำท และปรบัลดประมำณกำรก�ำไรของปี 2556 ลงร้อยละ 2.3 เหลอื 90.22 บำท (จำกประมำณกำร
เดมิ 104.57 บำทในปี 2557  และ 92.33 บำท ในปี 2556)  โดยในปี 2557 ได้ท�ำกำรปรบัลดประมำณกำรก�ำไร
ของหุ้นทีอ่งิเศรษฐกิจในประเทศ (คดิเป็นร้อยละ 60 ของก�ำไรสทุธิรวมของทัง้ตลำด) ลงรำวร้อยละ 7.13 จำก
ประมำณกำรเดิม (เรียงล�ำดับจำกที่ลดลงมำกไปน้อยคือ ขนส่งร้อยละ 50 สื่อสำรร้อยละ 11.9 วัสดุก่อสร้ำง 
ร้อยละ 8.8 พัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์ร้อยละ 7.5 อตุสำหกรรมและเครือ่งจกัรร้อยละ 7 โรงพยำบำลร้อยละ 6.1 ประกัน 
ร้อยละ 3.5 ธนำคำรพำณิชย์ร้อยละ 2.8 ค้ำปลกีร้อยละ 1.7) ตรงกันข้ำม มกีำรปรบัเพ่ิมประมำณกำรก�ำไรของ
หุน้ทีอ่งิเศรษฐกิจภำยนอก (ร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธิรวมของทัง้ตลำด) เพ่ือสะท้อนประโยชน์จำกเศรษฐกจิโลก
ทีฟ้ื่นตวั กำรปรบัเพ่ิมสมมตฐิำนค่ำเงนิบำทจำกเดมิ 31.5 บำทต่อดอลลำร์ เป็น 33 บำท จงึท�ำให้หุน้ในกลุม่นี้ 
มีก�ำไรเพิ่มขึ้นจำกประมำณกำรเดิมรำวร้อยละ 8 (เรียงล�ำดับจำกมำกไปน้อย คือ กลุ่มเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ  
10.7 จำกประมำณกำรเดิม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.1 พลังงำนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 ปิโตรเคมี 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.5 และ อำหำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4) 

โดยรวมท�ำให้ อัตรำกำรเติบโตของก�ำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตลำดหลักทรัพย์ไทย ในปี 2557 จะ
อยูท่ี่รำวร้อยละ 12.9  เทยีบกับปี 2556 คำดว่ำจะเตบิโตรำวร้อยละ 8.5 และ ถือว่ำเตบิโตมำกกว่ำค่ำเฉลีย่ของ
ประเทศในภูมภิำคเอเชยี อย่ำงไรก็ตำมควำมเสีย่งทีจ่ะปรบัลดอตัรำกำรเตบิโตของก�ำไรตลำดยังมโีอกำสเกิดขึน้  
เช่นเดียวกับกำรปรับลดประมำณอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ ตรำบท่ีปัญหำกำรเมือง 
ยังไม่มทีำงออกท่ีชดัเจน
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EPS Growth ของประเทศก�าลังพัฒนาปี 2556 และ 2557F

P/E ปี 2556 – 2557F ของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย ประมาณการ SET Index ที่ค่า PER ต่างๆ

Index Sensitivity

(เท่า)

PER 11

PER 12

PER 12.5

PER 13

PER 13.5

PER 14

PER 15

มี.ค. 57E 

1,024

1,118

1,164

1,211

1,257

1,304

1,397

มิ.ย. 57E

1,056

1,152

1,200

1,248

1,296

1,344

1,441

ก.ย. 57E

1,088

1,187

1,237

1,286

1,336

1,385

1,484

ธ.ค. 57E

1,120

1,222

1,273

1,324

1,375

1,426

1,528 

EPS Growth ของประเทศพัฒนาแล้วปี 2556 และ 2557F

โดยหำกใช้ก�ำไรตลำดของปี 2557 พบว่ำดชันหีุน้ไทย ณ ดชัน ี1,293.5 จดุ จะมค่ีำพีอทีีค่ำดกำรณ์ (Expected  P/E) อยูท่ี่ 12.7 เท่ำ ซึง่จดัอยู่ใน
ระดบัค่ำเฉลีย่  เมือ่เทียบกับตลำดหุน้ในภมูภิำคเอเชยี  ทัง้น้ีฝ่ำยวิจยั บมจ.หลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั คำดว่ำตลำดหุน้ไทย จะยังมคีวำมน่ำสนใจ
ในสำยตำต่ำงชำต ิหำกดชันตีลำดหุน้ไทยปรบัตวัลดลงมำท่ีระดบั Expected P/E 12  
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อัตราค่านายหน้าสุทธิ 

(ไม่รวมการซื้อขายของ

บริษัทหลักทรัพย์) 

ปี 2554 – 2556

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการในปี  2556 และ 2557 

งวด

2Q56 

 

3Q56 

3Q56 

 

4Q56 

 

4Q56

ชื่อบริษัท

AEC 

RHB IB Berhad + บล.RHB OSK

APPLE WEALTH 

ASIA WEALTH 

LAND & HOUSE Bank

หมายเลขสมาชิก

38 

27

15 

43 

5

หมายเหตุ

ซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อจาก บล. ยูไนเต็ด เป็น บล. เออีซี (AEC) จากนั้นเริ่มเปิดท�าการซื้อขาย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2556

RHB IB Berhad เข้าซื้อหุ้น ของ บล. RHB OSK เพิ่มจากเดิม 99.43% เป็น 99.95%

ซื้อกิจการย่อยจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส และเปลี่ยนชื่อจาก บล. สินเอเชีย (ACLS) เป็น  

บล. แอพเพิล เวลท์ (APPLE) โดยปัจจุบันยังไม่เปิดท�าการซื้อขาย

ซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อจาก บลจ. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) เป็น บล. เอเชีย เวลท์  

และเริ่มเปิดท�าการซื้อขายเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556

LHBANK เข้าซื้อกิจการ บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 99.79% 

จาก บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล และคาดจะเปิดท�าการซื้อขายราวงวด 2Q57

ภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

หลังจำกท่ีมีกำรเปิดเสรีอัตรำค่ำนำยหน้ำแบบเต็มรูปแบบนับตั้งแต่เมื่อปี 2555  พบว่ำกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเน่ือง อัตรำค่ำนำยหน้ำยังคงลดลงแต่ในอัตรำชะลอตัว ทั้งน้ีหำกพิจำรณำข้อมูลจำกกำรรวบรวมของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ 9 แห่ง พบว่ำอตัรำค่ำนำยหน้ำของปี 2556  ลดลงจำกปี 2555 เพยีงร้อยละ 0.009 เทียบกับปี 2555  ลดลงรำวร้อยละ 0.018 
จำกปี 2554 แต่อย่ำงไรกต็ำม ด้วยมลูค่ำซือ้ขำยเฉลีย่ต่อวัน (ไม่รวมกำรซือ้ขำยของบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์) ท่ีเพ่ิมขึน้จำก 2.8 หมืน่ล้ำนบำท ในปี 
2555 เป็นรำว 4.4 หมืน่ล้ำนบำท ในปี 2556 หรอื เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56 ช่วยหนนุให้รำยได้ค่ำนำยหน้ำและก�ำไรสทุธิของผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรม
โดยรวม สดใสเมือ่เทียบกับปี 2555 แต่ส�ำหรบัแนวโน้มในปี 2557 ทียั่งเผชญิกับปัจจยัเสีย่งทำงกำรเมอืง และเงนิทนุไหลออก ซึง่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
ต่อเน่ืองอย่ำงน้อยในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557  น่ำจะส่งผลให้มูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยต่อวัน น่ำจะมีแนวโน้มหดตัวลงจำกปี 2556 รำวร้อยละ  
22  เหลอืเฉลีย่วนัละ  3.5  หมืน่ล้ำนบำท 

แม้ว่ำในปี 2556 จะไม่มกีำรควบรวมกิจกำรในธุรกิจหลกัทรพัย์ดงัเช่นทีเ่กดิขึน้ในหลำยปีท่ีผ่ำนมำ แต่ก็มกีำรซือ้ขำยใบอนญุำตประกอบธุรกิจ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์เดิมที่เหลืออยู่ โดยมีกำรซื้อขำยไป 4 แห่ง ได้แก่ (1) บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี (2) บจ. หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลท์  
(3) บจ. หลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ และ (4) บมจ. หลกัทรพัย์ ซไีอเอม็บ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)

อย่ำงไรก็ตำม เชือ่ว่ำในระยะยำว บรษิทัหลกัทรพัย์ท่ียงัอยู่โดดเด่ียว โดยไม่มธีนำคำรพำณิชย์เป็นผูถื้อหุ้นหลกัหรอืไม่มพัีนธมติรต่ำงชำต ิ ยังมี
ควำมจ�ำเป็นต้องควบรวมกับบรษิทัหลกัทรพัย์ท่ีเหลอืเพ่ือควำมอยู่รอดในระยะยำว นอกเหนือจำกควำมพยำยำมท่ีจะสร้ำงฐำนรำยได้ใหม่ เพ่ือ
ขยำยไปยังธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง อำทิ รำยได้จำกค่ำธรรมเนยีมและบรกิำรจำกธุรกิจวำณิชธนกิจ  ธุรกิจกำรบรหิำรสนิทรพัย์  กำรบรหิำรจดักำร
เงนิกองทนุส่วนบคุคล  และ ก�ำไรจำกพอร์ตลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย์ เป็นต้น
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ภำพรวมธุรกิจวำณิชธนกิจในปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ปี 2556 ถือเป็นปีทีย่ิ่งใหญ่ของธุรกิจวำณิชธนกิจ สะท้อนจำกกำรทีม่ี
หุน้เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ จ�ำนวน 38 หลกัทรพัย์ แบ่งเป็น 
เข้ำจดทะเบยีนตลำดหลกัทรพัย์ (SET) 13 บรษิทั ตลำดหลกัทรพัย์
เอม็เอไอ (MAI) 15 บรษิทั กองทุนรวม 7 แห่ง และกองทนุโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนอกี 3 แห่ง  เปรยีบเทียบกับปี 2555 ท่ีมหีุน้เข้ำจดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ จ�ำนวน 24 บรษิทั แบ่งเป็น ตลำดหลกัทรพัย์ 8 บรษิทั 
ตลำดหลกัทรพัย์เอม็เอไอ 10 บรษิทั และกองทนุรวมอกี 6 แห่ง  แต่
หำกพิจำรณำในด้ำนมลูค่ำกำรระดมทนุแล้ว (ตลำด SET และ MAI) 
พบว่ำสงูถึง  1.91 แสนล้ำนบำท  เพ่ิมขึน้จำกปี 2555 ถึง 3.65 เท่ำตวั 

แนวโน้มในปี 2557 คำดว่ำจะมบีรษิทัใหม่เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (IPOs) รำว 30 บรษิทั ซึง่ใกล้เคยีง
กับในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำมในจ�ำนวนดงักล่ำวคำดว่ำจะเป็นบรษิทัขนำดใหญ่ เพียง 2 บรษิทัเท่ำนัน้  จงึคำดว่ำ 
มูลค่ำตลำดของบริษัทใหม่ท่ีเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ น่ำจะลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556  
นอกจำกนี ้สถำนกำรณ์ควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงยงัยืดเย้ือ และส่งผลกระทบต่อควำมเชือ่มัน่ของนักลงทนุ  ท�ำให้
คำดว่ำกำรยืน่เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์อำจจะล่ำช้ำออกไปจำกแผน  ซึง่น่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรรบัรู้
รำยได้ของธุรกิจวำณชิธนกิจในปี 2557 ให้มแีนวโน้มชะลอตวัลงจำกปี 2556

มูลค่าการระดมหุ้น IPO ของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมหาชน ที่คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนฯ ใน ปี 2557

บริษัท

เอไอ เอนเนอร์จี

คราวน์ เทค แอดวานซ์

พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ลีซ อิท

สุธากัญจน์

บางกอกกล๊าส 

อิชิตัน กรุ๊ป 

เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น

วันทูวัน คอนแทคส์ 

ไอร่า แคปปิตอล 

ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

จ�านวนหุ้น

(ล้านหุ้น)

445.0

100.0

356.5

90.0

75.0

241.4

300.0

585.4

70.0

633.9

250.0

150.0

เสนอ

1Q57

1Q57

1Q57

1Q57

1Q57

2Q57

2Q57

2557

2557

2557

2557

2557

ที่ปรีกษาการเงิน

แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่

บล. บัวหลวง 

บล. ฟินันเซีย ไซรัส 

บล. เคที ซีมิโก้ 

บล. กสิกรไทย 

บจ. ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส 

บล. กสิกรไทย
 

บล. บัวหลวง

บล. เมย์แบงก์กิมเอ็ง 

บจ. ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส

บล. เคที ซีมิโก้ 

ผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกัน

บล. ฟินันเซีย, บล. โนมูระ, บล. ฟิลลิป

บล. อาร์เอชบี โอเอสเค

บล. บัวหลวง, บล. ไทยพาณิชย์

บล. ฟินันเซีย ไซรัส 

บล. เคที ซีมิโก้ 

บล. กสิกรไทย 

บล. เอเซีย พลัส 

บล. กสิกรไทย, บล. เมย์แบงก์กิมเอ็ง

บล. บัวหลวง

บล. เมย์แบงก์กิมเอ็ง 

บล. เอเซีย พลัส 

บล. เคที ซีมิโก้ 

MAI

SET

SET

MAI

SET

SET

SET

SET

SET

MAI

SET

MAI
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ภำวะกำรซื้อขำยของตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (TFEX) 

ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ปี 2556  ธุรกิจกำรซือ้ขำยในตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (TFEX) 
กลบัมำเตบิโตโดดเด่นอกีครัง้ หลงัจำกท่ีอตัรำกำรเตบิโตชะลอตวัลง 
ในปี 2555  กล่ำวคือในปี 2556 ปริมำณกำรซื้อขำยมีจ�ำนวนรวม 
16,664,126 สัญญำ (คิดเป็นเฉลี่ย 68,017 สัญญำต่อวัน หรือคิด
เป็นมลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉลีย่ 26,970 ล้ำนบำทต่อวนั)  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
55.2 จำกจ�ำนวน 43,823 สญัญำต่อวันในปี 2555   ท้ังนี ้กำรซือ้ขำย
ส่วนใหญ่มำจำกมำจำก Stock Futures ทีม่ปีรมิำณกำรซือ้ขำยเฉลีย่  
34,351 สัญญำต่อวัน  (หรือ คิดเป็นร้อยละ 51 ของปริมำณกำร 
ซื้อขำยรวมทุกผลิตภัณฑ์)  เพ่ิมขึ้นจำกปี 2555 กว่ำร้อยละ  288  
รองลงมำเป็น SET50 Futures ท่ีมปีรมิำณกำรซือ้ขำยเฉลีย่ 23,218 
สญัญำต่อวัน (คดิเป็นร้อยละ 34 ของปรมิำณซือ้ขำยรวม) เพ่ิมขึน้จำก
ปี 2555 กว่ำร้อยละ 41  ขณะท่ี Gold Futures  มปีรมิำณกำรซือ้เฉลีย่
ที ่5,176 สญัญำต่อวัน (คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.3 ของปรมิำณกำร
ซือ้ขำยรวมทกุผลติภณัฑ์)  ลดลงจำกปี 2555 ถึงร้อยละ 39.4  และ 
USD Futures มปีรมิำณกำรซือ้ขำยเฉลีย่ 817 สญัญำต่อวนั ลดลง
จำกปี 2555 ร้อยละ 64.5  

ณ วันท่ี 28 ธันวำคม 2556 ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ มสีถำนะ
คงค้ำงรวมท้ังสิน้  340,778 สญัญำ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 42.6 จำกจ�ำนวน 
237,412 สญัญำในปีก่อนหน้ำ แต่กลบัพบว่ำจ�ำนวนบญัชซีือ้ขำยของ 
ผูล้งทุนรวมท้ังสิน้ ลดลงร้อยละ 5.8 เหลอื 87,693 บญัช ีเปรยีบเทยีบ 
กับปี 2555 ทีม่จี�ำนวน 93,066 บญัช ีโดยพบว่ำสดัส่วนกำรซือ้ขำย 
ของตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ นั้น ส่วนใหญ่ยังคงมำจำก 
ผู้ลงทุนรำยบุคคลในประเทศท่ีร้อยละ 56 รองลงมำคือผู้ลงทุน 
สถำบนัในประเทศร้อยละ 36  และท่ีเหลอือกีร้อยละ 8 เป็นผูล้งทนุ 
ต่ำงประเทศ  ท้ังน้ี ในส่วนของผู้ลงทุนรำยย่อยในประเทศ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทนุใน  Stock Futures และ SET50 Futures 
นอกเหนือจำกนี้ยังเป็นธุรกรรมของผู้ดูแลสภำพคล่อง อันเป็นผล 
จำกกำรเพ่ิมอนพัุนธ์ประเภทใหม่ คอื USD Futures เป็นต้น

ธุรกรรมการซื้อขาย TFEX ในปี 2549-2556

การเติบโตของธุรกิจอนุพันธ์และสินค้าแต่ละประเภท ในปี 2551-2555

3 4



หำกพิจำรณำองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ ของตลำดสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ (TFEX)  พบว่ำปี 2556 เป็นปีแรกท่ีปริมำณกำรซื้อขำย 
ของ SET50 Index Futures ได้ลดบทบำทจำกทีเ่คยมสีดัส่วนสงูสดุ
ตลอดมำ ตกลงมำอยู่ล�ำดบั 2  ขณะท่ี  Stock Futures กลบัสำมำรถ
ขยับข้ึนมำครองส่วนแบ่งตลำดสงูสดุถึงร้อยละ 51 โดยมปีรมิำณกำร
ซือ้ขำยเฉลีย่สงูถึง 34,350 สญัญำต่อวัน เตบิโตจำกปี 2555 ถึงร้อยละ  
288 (เติบโตต่อเน่ืองทุกปีเฉลี่ยร้อยละ 195 ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2551 
จนถึง 2556) ซึง่เป็นผลมำจำกดชันีและรำคำหุ้นของตลำดหลกัทรพัย์
มีกำรเคลื่อนไหวในทิศทำงขำขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2556 และ 
มีควำมผันผวนมำกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556  ท�ำให้นักลงทุน 
มีควำมต้องกำรซื้อขำย Stock Futures และ SET50 Futures เพื่อ 
เก็งก�ำไรและใช้เพ่ือบรหิำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของตลำดหุ้น 
สงูมำกขึน้ นอกจำกนี ้ในปี 2556 ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (TFEX)  
ได้มกีำรปรบัปรงุหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ Stock Futures ให้สะท้อนกับ
รำคำของหุน้อ้ำงองิได้ดยีิง่ข้ึน โดยปรบัเพ่ิมจ�ำนวนสญัญำทีส่ำมำรถ
ถือครองได้สงูสดุ (Position Limit) ให้เพ่ิมขึน้ หำกหุน้อ้ำงองิมมีลูค่ำ
ตลำด (Market Capital) ขนำดเลก็ และปรบัลดจ�ำนวนสญัญำขัน้ต�ำ่ 
ที่สำมำรถซื้อขำยแบบรำยใหญ่ (Block Trade) ในกรณีของ 
หุน้อ้ำงองิมมีลูค่ำตลำด (Market Capital) ขนำดใหญ่ อกีท้ังยังได้เพ่ิม
จ�ำนวนหุ้นอ้ำงอิงให้ครอบคลุมมำกถึง 60 หลักทรัพย์ ซึ่งก็ส่งผลให้ 
ผู ้ลงทุนสำมำรถใช้ Stock Futures บริหำรพอร์ตลงทุนได้มี
ประสทิธิภำพมำกข้ึน

หลงัจำกท่ี SET Index มกีำรเคลือ่นไหวทีผ่นัผวนตลอดปี 2556 พบว่ำ 
นักลงทุนรำยย่อยในประเทศได้ใช้ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
เพ่ือสร้ำงผลของก�ำไรตำมอัตรำทด (Leverage) ของผลิตภัณฑ์ที่มี
กำรปรับเพ่ิมมำกขึ้น และเมื่อพิจำรณำปริมำณกำรซื้อขำยรวมของ 
นกัลงทุนรำยย่อยในปี 2556 พบว่ำ มปีรมิำณเพ่ิมขึน้จำกปี 2555 รำว
ร้อยละ 67 หรอืคดิเป็นจ�ำนวนสญัญำคือ 9.34 ล้ำนสญัญำ เปรยีบเทยีบ 
กับปี 2555 ท่ีมีปริมำณกำรซื้อขำย 5.58 ล้ำนสัญญำ  ซึ่งท�ำให้ 
สดัส่วนของนักลงทนุรำยย่อยในประเทศยังคงอยู่ในอตัรำร้อยละ 56 
มำกทีส่ดุเมือ่เทยีบกับนักลงทุนประเภทอืน่ๆ  

ทัง้น้ีแม้ว่ำในปี 2556 ผลติภณัฑ์หลกัอย่ำง SET50 Futures จะไม่ได้ 
มสีดัส่วนของปรมิำณกำรซือ้ขำยสงูท่ีสดุเช่นทีผ่่ำนมำ แต่ในภำวะตลำด 
ผนัผวน ท�ำให้กำรเคลือ่นไหวของดชัน ีSET50 Index มคีวำมผนัผวนสงู 
ไปด้วย และท�ำให้กำรซือ้ขำย SET50 Futures ยังคงมปีรมิำณทีส่งู 
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยเติบโตเฉล่ียร้อยละ  
53 ต่อปี ทัง้น้ีในปี 2556  SET50 Futures มปีรมิำณกำรซือ้ขำยเฉลีย่ 
23,218 สญัญำต่อวัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 41  จำกปี 2555 ทีม่ปีรมิำณ
กำรซือ้ขำยเฉลีย่ 16,467 สญัญำต่อวัน  

ตรงกันข้ำมกับ Gold Futures พบว่ำยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลง 
กล่ำวคอื ปรมิำณกำรซือ้ขำยเฉลีย่ในปี 2556  มเีพียง 5,176 สญัญำ
ต่อวนั ลดลงร้อยละ 42.5 จำกปี 2555 ทีเ่ฉลีย่ 9,009 สญัญำต่อวัน 
โดยเป็นกำรลดลง 3 ปีตดิต่อกัน หรอื เฉลีย่ลดลงร้อยละ 31.8 ต่อปี   
ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น USD Futures ก็มีปริมำณกำรซื้อขำย 
ลดน้อยลงเช่นกัน โดยปี 2556 มปีรมิำณกำรซือ้ขำยเฉลีย่ 813 สญัญำ
ต่อวนั ลดลงร้อยละ 17 เมือ่เทยีบกับปี 2554 ทีม่ปีรมิำณกำรซือ้ขำย
เฉลีย่ 976 สญัญำต่อวัน 

กล่ำวโดยสรปุ แม้ว่ำปรมิำณกำรซือ้ขำยรวมของ Gold Futures และ 
Mini Gold Futures  รวมไปถึง USD Futures จะมกีำรปรบัลดลง แต่
ก็มสีดัส่วนทีค่่อนข้ำงน้อยเมือ่เทียบกับปรมิำณกำรซือ้ขำยของตลำด
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (TFEX) ยังคงเตบิโตได้อย่ำงต่อเนือ่ง กล่ำวคอื 
ปี 2556 มีปริมำณกำรซื้อขำยเฉลี่ย 68,017 สัญญำต่อวัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 55.2 จำกจ�ำนวน 43,823 สัญญำต่อวันในปี 2555 รักษำ
อัตรำกำรเติบโตต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันได้ โดยเติบโตเฉลี่ยสูง
ร้อยละ 64.4 ต่อปี

ส่วนแบ่งตลาดตามประเภทนักลงทุนแบ่งตามปริมาณสัญญาซื้อขาย

ปริมาณการซ้ือขายของผลิตภัณฑ์หลักในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(TFEX)  ปี 2549 - 2556

3 5



ส�ำหรับแนวโน้มตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (TFEX) ในปี 2557 คำดว่ำมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองจำกปี 2556 ท้ังในด้ำนมูลค่ำและ 
สญัญำซือ้ขำย  อนัเป็นผลจำกกำรมุง่เน้นกำรพัฒนำสนิค้ำและบรกิำรทีม่อียู่ในปัจจบุนัของตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  (TFEX)  ให้มสีภำพคล่อง 
เพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพำะสินค้ำหลัก คือ SET50 Index Futures และ Options รวมถึงกำรเพ่ิมบริกำรต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ซื้อขำยสำมำรถเลือก 
รบัมอบสนิค้ำอ้ำงอิงได้ เริม่จำก USD Futures ท่ีธนำคำรกรงุไทยจะให้บรกิำรส่งมอบดอลลำร์สหรฐัในวันซือ้ขำยวันสดุท้ำยตัง้แต่เดือนกุมภำพันธ์
ปี 2557 เป็นต้นไป และกำรสร้ำงฐำนผู้ลงทุนคุณภำพโดยกำรขยำยผลจำกโครงกำรต่ำงๆในปีที่ผ่ำนมำ เช่น โครงกำร “TFEX Open House   
ติวเข้มควำมรู ้สอนมอืใหม่ซือ้-ขำย อนุพนัธ์” ท่ีได้มกีำรจดังำนในปี 2556 ไปแล้ว 3 ครัง้ ซึง่ก็ได้รบักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี 

นอกจำกนี ้ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (TFEX)   ยังได้มกีำรเปิดโครงกำร TFEX Challenge  ซึง่เป็นโครงกำรอบรมแบบก่ึงปฏบิตั ิโดยมพ่ีีเลีย้ง
จำกบรษิทัสมำชกิให้ค�ำแนะน�ำผูเ้ข้ำอบรมอย่ำงเข้มข้น และโครงกำร TFEX Open House ซึง่เป็นกำรจดัอบรมสมันำในเชงิลกึด้ำนกำรวิเครำะห์
เทคนิค (technical analysis) และสร้ำงควำมเข้ำใจในสินค้ำประเภทต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี  รวมท้ังยังร่วมมือกับองค์กรผู้ประกอบกำร 
ด้ำนกำรส่งออกและน�ำเข้ำ ในกำรน�ำเสนอเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ มำใช้ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น ทัง้น้ีระบบงำนซือ้ขำยและ
ช�ำระรำคำอนุพันธ์ใหม่ ท่ียงัอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรนัน้ คำดว่ำจะพร้อมใช้งำนได้ในเดอืนพฤษภำคม 2557 นี้ 

ปริมาณและมูลค่าของ DW ที่ออกสู่ตลาดในแต่ละไตรมาส 

ภำวะกำรซื้อขำยของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ (Derivative Warrants) ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

นบัตัง้แต่กลำงปี 2552 ท่ีตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเริม่มผีลติภณัฑ์ ใบส�ำคญัแสดงสทิธ์ิอนพัุนธ์ หรอื Derivative Warrants (DW) และ
มีผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกสู่ตลำดเมื่อเดือน กรกฎำคม ปี 2552 พบว่ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์   ได้รับกำรตอบรับจำกนักลงทุนเพิ่มมำกขึ้น 
ตำมล�ำดบั โดยเฉพำะในปี 2556 นับว่ำเป็นปีทีไ่ด้รบัควำมนิยมสงูสดุ สะท้อนจำกจ�ำนวนผลติภัณฑ์และมลูค่ำผลติภณัฑ์ ทีเ่ตบิโตแบบก้ำวกระโดด 
จำกปี 2555  ดงัจะเหน็ได้จำกอตัรำกำรเตบิโตของปรมิำณใบส�ำคญัแสดงสทิธ์ิอนุพันธ์ท่ีออกสูต่ลำดในแต่ละไตรมำส  ดงัรำยละเอยีดปรำกฏใน 
ภำพด้ำนล่ำง  โดยตลอดปี 2556 มีปริมำณใบส�ำคัญแสดงสิทธ์ิอนุพันธ์ออกสู่ตลำดเพ่ิมจำกเมื่อปี 2555 รำวร้อยละ 16.8 แต่พบว่ำมูลค่ำ 
กำรซือ้ขำยรวมเตบิโตสงูถึงร้อยละ 261 

ในปี 2557 คำดว่ำภำพรวมของกำรซือ้ขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธ์ิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) น่ำจะมแีนวโน้มหดตวัลงจำกปี 2556 สอดคล้อง
ตำมภำวะกำรลงทนุในตลำดหุ้นไทย ซึง่อยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์ทียั่งมคีวำมเสีย่งจำกปัจจยักำรเมอืงในประเทศ จงึเชือ่ว่ำจ�ำนวนบรษิทัหลกัทรพัย์ท่ี
สำมำรถออกใบส�ำคญัแสดงสทิธ์ิอนพัุนธ์จะมแีนวโน้มทรงตวัจำกปี 2556 อยู่ท่ี 10 บรษิทั  (บมจ. หลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั ยงัเป็น 1 ใน 10 บรษิทั)  
อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้ควำมผนัผวนของตลำด บรษิทัสำมำรถทีจ่ะออกใบส�ำคญัแสดงสทิธ์ิอนุพันธ์ เป็นลกัษณะกำรซือ้สทิธิในกำรขำย (Put Option) ได้   
ซึง่ผลติภัณฑ์นีน่้ำจะมส่ีวนส�ำคญัทีท่�ำให้ปรมิำณกำรซือ้ของใบส�ำคญัแสดงสทิธิอ์นพัุนธ์ (DW)  ไม่ได้ปรบัลดลงไปจำกปี 2556 มำกนกั 
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ปัจจยัความเสีย่ง

บรษิทัตระหนักดถึีงควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่งอนัเน่ืองมำจำกสภำวะกำรณ์ต่ำงๆทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ และจะมผีลกระทบต่อ
บรษิทัไม่ว่ำทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม จงึได้วำงกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นหนึง่ในกระบวนกำรหลกัของบรษิทั โดยได้จดัตัง้ คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee) ข้ึนเพ่ือท�ำหน้ำทีค่วบคมุและตดิตำมควำมเสีย่งต่ำงๆ ท่ีอำจมผีลกระทบต่อบรษิทั และดแูล
ให้มกีำรบรหิำรจดักำรด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสมส�ำหรบัควำมเสีย่งแต่ละประเภท ให้ควำมเสีย่งท่ีมอียู่นัน้ลดน้อยลงจนอยู่ภำยใต้ระดบัควำมเสีย่งท่ี
ยอมรบัได้ โดยมคีณะอนกุรรมกำรคณะต่ำง ๆ  ช่วยดแูลและพิจำรณำกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมแต่ละกิจกรรมของบรษิทัอกีท้ังยังมฝ่ีำยก�ำกับและ
ตรวจสอบท่ีเป็นหน่วยงำนทีม่คีวำมเป็นอสิระ คอยตดิตำมและตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมของบรษิทัอย่ำงใกล้ชดิ

ในปี 2556 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้อนุมตันิโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ซึง่ได้
ก�ำหนดว่ำ ควำมเสีย่งส�ำคญัๆ อนัอำจจะกระทบต่อกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัน้ัน ประกอบด้วยควำมเสีย่งด้ำนตลำด ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏบิตังิำน  
ควำมเสีย่งด้ำนเครดติ ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง และควำมเสีย่งด้ำนอืน่ๆ

ทัง้น้ี บรษิทัได้เลง็เหน็ควำมเสีย่งในแต่ละด้ำน ดงัน้ี

ควำมเสีย่งด้ำนกำรท�ำธุรกิจ เป็นควำมเสีย่งทีเ่กิดจำกกำรไม่สำมำรถ
ด�ำเนินธุรกิจตำมแผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ท่ีบริษัทได้ก�ำหนดไว้ โดย
ควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่เกิดข้ึนน้ัน อำจเกิดขึ้นได้ท้ังจำกกำรที่ไม่
สำมำรถด�ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจท่ีได้วำงไว้ หรอืเกิดจำกปัจจยัและ
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ เปลีย่นแปลงไปจำกเดมิทีไ่ด้วำงแผนไว้

ควำมเสีย่งจำกกำรเปิดเสรด้ีำนเงนิทนุของประชำคมเศรษฐกจิ

อำเซียน

กำรเปิดเสรีด้ำนเงินทุนของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asian 
Economic Community : AEC) จะเกิดกำรเชื่อมโยงตลำดทุนของ
เหล่ำประเทศสมำชิก ทั้งหมด 10 ประเทศเข้ำด้วยกัน ซึ่งท�ำให้กำร
ลงทุนในต่ำงประเทศในกลุ่มประเทศ AEC สำมำรถกระท�ำได้ง่ำย
และสะดวกมำกขึน้ โดยในช่วงแรกนัน้ จะเริม่มกีำรร่วมมอืกันระหว่ำง
ตลำดหลักทรัพย์ในสำมประเทศก่อน อันได้แก่ สิงคโปร์ มำเลเซีย 
และไทย ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรไหลเวียนของเงินทุนเป็นปริมำณมำก 
ควำมเสีย่งท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบรษิทั ได้แก่ เกิดกำรแข่งขนัระหว่ำง
บริษัทหลักทรัพย์มำกขึ้น ท้ังในเรื่องของควำมหลำกหลำยประเภท
ของหลกัทรพัย์ท่ีให้บรกิำร และควำมต้องกำรส่วนแบ่งตลำดท่ีเพ่ิมขึน้ 
อนัเป็นผลมำจำกปรมิำณกำรซือ้ขำยท่ีมำกข้ึนทัง้จำกนกัลงทนุภำยใน
ประเทศ และภำยนอกประเทศท่ีสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย 
บริษัทจึงได้มีกำรเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิด 

ผลกระทบต่อบรษิทัได้ ท้ังในเรือ่งของจ�ำนวนบคุลำกรและกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญในด้ำนต่ำง ๆให้แก่พนกังำนของบรษิทั

ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำลกูค้ำรำยใหญ่ 

บรษิทัได้รบัรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำร รวมจำก
ทกุ ๆ  ธุรกรรมในธุรกิจประเภทต่ำง ๆ  ท่ีลกูค้ำรำยใหญ่ 3 อนัดบัแรกของ
บรษิทัใช้บรกิำร คดิเป็น ร้อยละ 4.74 ร้อยละ 5.21 และร้อยละ 9.94 
ของรำยได้รวมค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร ของบริษัท
ส�ำหรบัปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 ตำมล�ำดบั ดงันัน้ หำกบรษิทั
สญูเสยีลกูค้ำรำยใหญ่รำยใดรำยหนึง่ในกลุม่นี ้อำจส่งผลกระทบต่อ
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรของบรษิทั อย่ำงไรก็ตำม  
ควำมสมัพันธ์ท่ีดท่ีีบรษิทัมต่ีอลกูค้ำรำยใหญ่ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำ
กว่ำ 10 ปี รวมท้ังคุณภำพในกำรบริกำรท่ีดีท�ำให้อัตรำควำมเสี่ยง
ในกำรสูญเสียลูกค้ำรำยใหญ่ลดลง นอกจำกน้ี บริษัทยังมีนโยบำย
ขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ ทั้งประเภทสถำบันและรำยย่อย เพ่ือเป็นกำร
ลดภำระกำรพ่ึงพิงลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทลง โดยบริษัทได้มีกำร 
จัดท�ำแผนกำรตลำดต่ำงๆ จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรออกผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินใน 
รูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดทำงเลือกท่ีมำกข้ึนแก่นักลงทุน ซึ่งเป็น 
กำรเพ่ิมฐำนลกูค้ำรำยใหม่ และรกัษำฐำนลกูค้ำเดมิของบรษิทั

ความเสี่ยงด้านการท�าธุรกิจ (Business Risk)
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ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏบิตักิำร หมำยถึง ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำม
ผิดพลำด หรือควำมไม่เพียงพอของกระบวนกำรควบคุมภำยใน
ของบุคลำกรในระบบงำนต่ำงๆ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ควำมเสีย่งด้ำนกฎหมำย และจำกเหตกุำรณ์ภำยนอกซึง่กำรบรหิำร
ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบติักำรท่ีมปีระสทิธิผลจะช่วยให้กระบวนกำร
ทำงธรุกิจด�ำเนนิไปได้อย่ำงรำบรืน่และช่วยลดต้นทุนด้ำนปฏิบตักิำร
ได้ ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตักิำรทีส่�ำคญั ได้แก่

ควำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิได้อย่ำงต่อเนือ่ง 

บรษิทัอำจประสบกับควำมเสีย่งทีเ่กิดจำกควำมเสยีหำยในทรพัย์สนิ
ของบริษัท หรือควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกเหตุกำรณ์วิกฤติต่ำงๆ เช่น  
เหตอุุบตัภัิยหรือภัยธรรมชำต ิเหตกุำรจลำจล หรอืควำมเสยีหำยจำก
กำรร้องเรยีนของลกูค้ำ ทีเ่รยีกร้องให้ชดเชยควำมเสยีหำยจำกกำรที ่
บริษัทไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงมีมำตรกำร
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้น โดยได้ก�ำหนดนโยบำย 
กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Contingency and 
Continuity Management) และได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บรษิทัแล้ว ตำมแนวทำงทีก่�ำหนดโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกอบกับบรษิทัได้มกีำรจดัท�ำกำร

ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจเงินให ้กู ้ ยืมเพื่อซื้อ 

หลกัทรพัย์ 

บริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำก
กำรให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์โดยจะพิจำรณำวงเงินให้มีควำม
เหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ี
ของลูกค้ำ รวมท้ังจัดให้มีกำรทบทวนวงเงินอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือปรับ
วงเงินให้เหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงินและพฤติกรรมกำรซื้อขำย
ของลูกค้ำในปัจจุบัน อีกท้ังยังจ�ำกัดวงเงินกู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์
ต่อลูกค้ำรำยใดรำยหน่ึงไว้ ไม่ให้เกินกว่ำเกณฑ์ท่ีทำงกำรก�ำหนด  
เช่นเดียวกับวงเงินรวมของลูกค้ำทุกรำย บริษัทก�ำหนดวงเงินรวม 
สูงสุดที่จะอนุมัติให้ลูกค้ำไว้เพียงไม่เกิน ร้อยละ 50 ของวงเงิน 
ตำมเกณฑ์ท่ีทำงกำรก�ำหนด ทัง้นี ้เพ่ือป้องกันควำมเสีย่งของบรษิทั
ในด้ำนฐำนะกำรเงินด้วย นอกจำกน้ันบริษัทยังมีกระบวนกำรใน 
กำรก�ำหนดรำยชื่อหลักทรัพย์ท่ีบริษัทอนุญำตให้ซื้อขำยในบัญชี 

ประเมนิควำมเสีย่งของแต่ละหน่วยงำนในกรณีท่ีงำนส�ำคญัต้องหยุด 
ชะงักจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และได้ท�ำกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำง
ธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของแต่ละฝ่ำยงำนไว้เพ่ือกำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทได้มีกำรทบทวนแผน 
ดังกล่ำวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและได้ท�ำกำรทดสอบแผนเพ่ือให ้
มัน่ใจว่ำสำมำรถจดักำรกับควำมเสีย่งดงักล่ำวได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

ควำมเสีย่งเกีย่วกบับคุลำกรด้ำนธรุกจิหลกัทรพัย์ 

ในกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลำกรที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
และควำมช�ำนำญ เป็นปัจจัยท่ีส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของบริษัทใน
สภำพกำรแข่งขันที่มีอยู่สูงในปัจจุบัน กำรแย่งตัวบุคลำกรย่อมมี
เกิดขึน้ โดยมกีำรดงึตวัและโยกย้ำยบคุลำกรในสำยงำนต่ำงๆ ดงันัน้ 
หำกบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญของบริษัทถูก 
แย ่งตัวไป อำจส่งผลกระทบต่อรำยได ้บำงส ่วนของบริษัท  
อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัตระหนักถงึควำมส�ำคญัของบคุลำกรท่ีจะท�ำให้
บริษัทด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง จึงได้มีกำรพัฒนำ
และจดัฝึกอบรมบคุลำกรในสำยงำนและระดบัต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง  
พร้อมทั้งมีนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีชัดเจนและเหมำะสม  
เป็นไปตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
สอดคล้องกับสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน

มำร์จิ้นได้ และก�ำหนดอัตรำมำร์จิ้นที่เหมำะสมส�ำหรับหลักทรัพย์
แต่ละหลกัทรพัย์ เพ่ือคดัเลอืกเฉพำะหลกัทรพัย์ท่ีมคีณุภำพเหมำะสม  
โดยบริษัทจะพิจำรณำจำกปัจจัยพ้ืนฐำนและสภำพคล่องในกำร 
ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ และยังก�ำหนดจ�ำนวนหลกัทรพัย์ทีอ่นญุำตให้ซือ้
หรอืวำงเป็นประกันเพ่ือควบคมุมใิห้มกีำรกระจกุตวัในหลกัทรพัย์ใด 
หลักทรัพย์หนึ่งมำกเกินไปด้วย ท้ังนี้ บริษัทได้จัดให้มีกำรทบทวน
มำตรกำรดังกล่ำวโดยคณะอนกุรรมกำรสนิเชือ่เป็นประจ�ำอย่ำงน้อย 
เดอืนละครัง้ รวมทัง้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัใินกำรวำงหลกัประกัน  
กำรเรียกหลักประกัน กำรบังคับหลักประกัน โดยจะควบคุม
ให ้ เป ็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดอย ่ำงเคร ่งครัดเ พ่ือป ้องกัน
ควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดทั้งแก่ลูกค้ำและบริษัท นอกจำกน้ี  
คณะอนุกรรมกำรสินเชื่อซึ่งมีกำรประชุมทุกๆ สัปดำห์ ยังได้มีกำร
พิจำรณำประเด็นต่ำงๆ เก่ียวกับสินเชื่อและควำมเสี่ยงจำกกำรให ้
กู้ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรพัย์อกีด้วย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมียอดลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วย
เงินสดจ�ำนวน 2,207.53 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์
จ�ำนวน 1,911.92 ล้ำนบำท โดยในปี 2556 บรษิทัได้ตัง้ส�ำรองเผือ่หน้ี
สงสยัจะสญูไว้ จ�ำนวน 0.18 ล้ำนบำท และได้รบักำรช�ำระคนืหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญูทีไ่ด้ส�ำรองไว้จ�ำนวน 0.06 ล้ำนบำท ซึง่เมือ่รวม
กับยอดค่ำเผือ่หนีส้ญูและหน้ีสงสยัจะสญู ในปี 2555 จ�ำนวน 35.62 
ล้ำนบำท ท�ำให้ยอดค่ำเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2556  
เพ่ิมเป็น 35.74 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรตั้งส�ำรอง 
หน้ีสญูและหนีส้งสยัจะสญูเตม็จ�ำนวน ส�ำหรบัลกูหน้ีทีม่ปัีญหำ

ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอันเกิดจำกหนี้สูญ บริษัทได้จัดเตรียม
มำตรกำรในกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกหนี้สูญ โดยกำรก�ำหนดให้
มกีำรประเมนิเครดติของลกูค้ำเมือ่เปิดบญัช ีเพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำ
วงเงนิทีเ่หมำะสม  และมกีำรทบทวนวงเงินดงักล่ำวเป็นระยะอย่ำง
ต่อเน่ือง บริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมกำรสินเชื่อซึ่งจะประชุม 
ทุกสัปดำห์เพ่ือพิจำรณำประเด็นและกรณีต่ำง ๆ เก่ียวกับสินเชื่อ
และควำมเสีย่งจำกกำรให้กู้ยืม  นอกจำกน้ีบรษิทัยังได้มกีำรก�ำหนด
อ�ำนำจในกำรอนุมตัวิงเงนิไว้ตำมล�ำดบัขัน้ทีเ่หมำะสมอกีด้วย

ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขำยสัญญำ 

ซือ้ขำยล่วงหน้ำ

ในกำรประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ บริษัท 
มีควำมเส่ียงจำกกำรที่เงินหลักประกันของลูกค้ำที่วำงไว้อำจไม ่
เพียงพอทีจ่ะช�ำระหน้ีกับส�ำนกัหักบญัช ีอนัเนือ่งมำจำกลกูค้ำขำดทุน
จำกกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรลด 
ควำมเส่ียงที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงโดย
จะคัดเลือกลูกค้ำที่มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์กำรลงทุนในสัญญำ 
ซื้อขำยล่วงหน้ำตำมเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด และพิจำรณำวงเงินให้
เหมำะสมกับฐำนะ ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ีของลูกค้ำ และ
ก�ำหนดให้ลูกค้ำต้องวำงหลักประกันเป็นเงินสด ก่อนกำรส่งค�ำสั่ง 
ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ บริษัทยังจัดให้มีกำรทบทวนวงเงิน
อย่ำงสม�่ำเสมอ และคอยติดตำมผลกำรซ้ือขำยสัญญำซื้อขำย 
ล่วงหน้ำของลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำรควบคุมควำมเพียงพอ 
ของหลักประกันให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุนจ�ำนวนมำกในบัญชีลูกค้ำ  
รวมถึงกำรบงัคบัปิดฐำนะสญัญำ หำกลกูค้ำไม่สำมำรถปฏิบตัติำม
ข้อก�ำหนดของบรษิทั

ควำมเสีย่งด้ำนตลำด (Market Risk) คอืควำมเสีย่งทีเ่กิดจำกควำม
ไม่แน่นอน และควำมผันผวนของตัวแปรทำงเศรษฐกิจ ที่ส่งผล 
กระทบถึงรำคำของสินทรัพย์ต่ำงๆ ที่บริษัทลงทุนไว้ ซึ่งแบ่งได้เป็น  
รำคำของหุ้นสำมัญ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
ต่ำงประเทศ และรำคำสนิค้ำโภคภัณฑ์  บรษิทัได้ป้องกันควำมเสีย่ง
ในเรือ่งดงักล่ำว โดยก�ำหนดให้ม ีคณะอนกุรรมกำรกำรลงทุน และ
คณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์ ขึ้น เพ่ือท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนด
นโยบำยและแนวทำงในกำรลงทุนให้กับฝ่ำยลงทุนและฝ่ำยธุรกิจ
ตรำสำรอนุพันธ์ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรมีฐำนะควำมเส่ียงใน 
หลกัทรพัย์ หรอื ตรำสำรอนุพันธ์ใดๆ ให้เหมำะสม และผ่ำนกำรวเิครำะห์ 
ปัจจัยพ้ืนฐำนเป็นส�ำคัญ ให้มีกำรกระจำยกำรลงทุนไปทั้งระยะสั้น
และระยะยำว แยกตำมหลำยประเภทของสนิทรพัย์ (Asset classes)
เช่น หุ้นสำมัญ หุ้นกู้ และทองค�ำ อีกทั้งมีข้อก�ำหนดในกำรควบคุม
ควำมเสีย่งจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนจำกกำรลงทุนในสนิทรพัย์ใด 
สนิทรพัย์หน่ึง ไว้อย่ำงครบถ้วน

และ บริษัทได้จัดตั้ง สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดขึ้น เพ่ือ
เป็นหน่วยงำน ตรวจสอบ ควบคมุ กำรมฐีำนะควำมเสีย่งด้ำนตลำด 
ของหน่วยธุรกิจต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะอนุกรรมกำร 
ก�ำหนดไว้

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของหุน้สำมญั

ในปี 2556 บรษิทัมเีงนิลงทุนตำมรำคำตลำด ในหุ้นสำมญัท้ังในและ
นอกประเทศเป็นเงนิลงทุนสทุธิจ�ำนวน 1,054.41 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 
ในต่ำงประเทศ 747.38 ล้ำนบำท ในประเทศ 372.05 ล้ำนบำท และ
กำรเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ์ 16.35 ล้ำนบำท ซึง่มคีวำม
เส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นสำมัญตำมภำวะตลำด บริษัท
ได้ป้องกันควำมเส่ียงในกำรลงทุนเพ่ือบัญชีบริษัทโดยก�ำหนดให้ม ี
คณะอนุกรรมกำรกำรลงทุนขึ้นเ พ่ือดูแลนโยบำยกำรลงทุน 
ก�ำหนดทิศทำงและดูแลควำมเส่ียงของบัญชีเงินลงทุนเพ่ือบริษัท 
(Investment Portfolio) ซึง่ได้มกีำรกระจำยกำรลงทนุทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยำว และมำตรกำรดแูลควำมเสีย่งอืน่ๆ

และมีคณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์ขึ้นเพ่ือก�ำหนดทิศทำงและ
ดูแลควำมเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker 
Portfolio) และพอร์ตโฟลิโอตรำสำรอนุพันธ์ที่มีกำรบริหำรควำม
เสีย่ง (Derivatives Warrants and Hedging Portfolio) ซึง่มฐีำนะ
บนใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งปัจจุบันยังมีสินค้ำอ้ำงอิงเป็น 
หุน้สำมญัเท่ำนัน้

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
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ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้

ในปี 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในตรำสำรที่มีอัตรำดอกเบ้ีย เช่น  
หุ้นกู้เอกชนในประเทศเป็นเงินลงทุนสุทธิจ�ำนวน 260.67ลำ้นบำท 
ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำกกำรด้อยค่ำของตรำสำรหนี้ อันเกิดจำกกำร
เปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ตำมภำวะตลำด ท้ังนี ้กำรลงทุนใน
ตรำสำรหนี ้ก็อยู่ภำยใต้นโยบำยกำรลงทุน เช่นกัน

ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น

บริษัทมีเงินลงทุนท้ังในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศและหน่วยลงทุนที่ม ี
หลักทรัพย์อ้ำงอิงในต่ำงประเทศ ทั้งที่เป็นกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนใน 
ต่ำงประเทศโดยตรง และกองทนุรวมท่ีลงทุนในต่ำงประเทศ (Foreign 
Investment Fund) ทีจ่ดัตัง้และบรหิำรโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำร
กองทนุในประเทศ

ทั้ ง นี้  หำกเป ็นกำรลงทุนตรงในหลักทรัพย ์ต ่ ำงประ เทศ  
คณะอนุกรรมกำรกำรลงทุนจะพิจำรณำ กำรท�ำ/ไม่ท�ำประกัน 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือบำงส่วนในช่วงเวลำที่
เหมำะสม หำกเป็นกำรลงทนุผ่ำนกองทุนรวมท่ีลงทนุในต่ำงประเทศ 
ทีจ่ดัตัง้และบริหำรโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุนในประเทศ ซึง่
บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุจะเป็นผูบ้รหิำรควำมเสีย่งตำมท่ีได้
แจ้งไว้ในเอกสำรชี้ชวนของแต่ละกองทุน และมีกำรรำยงำนมูลค่ำ
ทรพัย์สนิสทุธิเป็นสกลุเงนิบำทให้บรษิทัทรำบ

ควำมเสีย่งจำกรำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์

บรษิทัได้มเีงนิลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำบนสนิค้ำโภคภัณฑ์บ้ำง 
เพ่ือหวงัผลก�ำไรจำกกำรลงทนุ ซึง่กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ
บนสนิค้ำโภคภณัฑ์ มรีะยะเวลำกำรลงทนุทีส่ัน้มำก

ควำมเสีย่งจำกธรุกจิกำรประกนักำรจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์

ในกำรประกอบธุรกิจวำณิชธนกิจ ท่ีบริษัทเข้ำรับท�ำหน้ำท่ีเป็น 
ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ใด ๆ น้ัน บรษิทั
มคีวำมเสีย่งในกรณีท่ีไม่สำมำรถกระจำยหรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์นัน้ 
ได้ตำมที่ได้ประกันไว้  ท�ำให้บริษัทต้องรับหุ้นในส่วนดังกล่ำวเข้ำไว้
ในบญัชขีองบรษิทั ซึง่จะมผีลให้สภำพคล่องทำงกำรเงนิลดลง อกีท้ัง 
อำจจะเกิดกำรขำดทุนจำกกำรขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวด้วย โดย 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อควำมเส่ียงจำกกำรประกันกำรจ�ำหน่ำย 
หลกัทรพัย์ ได้แก่ รำคำเสนอขำยท่ีไม่เหมำะสม กำรเปลีย่นแปลงภำวะ 
ตลำด ฯลฯ อย่ำงไรกต็ำม เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสีย่งดงักล่ำว บรษิทัจงึ
ได้จดัให้มกีำรวเิครำะห์อย่ำงละเอยีดและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรหิำร เพ่ือพิจำรณำ ตลอดจนจดัให้มกีำรทดสอบควำมต้องกำรของ
ตลำดก่อนกำรประกันกำรจ�ำหน่ำย  นอกจำกนี ้ยังได้ก�ำหนดวงเงนิ
เพดำนท่ีบริษัทสำมำรถท�ำธุรกรรมประกันกำรจ�ำหน่ำยได้ไว้ โดย 
กำรเปลี่ยนแปลงเพดำนดังกล่ำวจะต้องด�ำเนินกำรโดยผ่ำนมติ 
คณะกรรมกำรของบรษิทัเท่ำนัน้ 

บริษัทสำมำรถด�ำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (NCR) ในอัตรำท่ีสูงกว่ำเกณฑ์ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ก�ำหนดไว้มำโดยตลอด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บรษิทัมอีตัรำส่วนเงนิกองทุนสภำพคล่องสทุธิ 3,360.07 ล้ำนบำท หรอื
คิดเป็นอตัรำส่วนเงนิกองทุนสภำพคล่องสทุธิต่อหนีส้นิท่ัวไปที ่ร้อยละ 112.97

ธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีอยู่ภำยใต้กฎหมำย กฎเกณฑ์ กำรก�ำกับดแูลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
หำกกฎเกณฑ์ กฎหมำย รวมท้ังกำรก�ำกับดแูลเปลีย่นแปลงไป อำจส่งผลกระทบทำงด้ำนกำรแข่งขัน ต้นทนุทำงกำรเงนิ และผลกำรด�ำเนนิงำน
ของบรษิทั กำรไม่ปฏบิตัติำม / ฝ่ำฝืน กฎเกณฑ์หรอืประมำทเลนิเล่อ อำจท�ำให้บรษิทัถูกภำคทณัฑ์ หรอืถูกถอนใบอนุญำตประเภทต่ำง ๆ ได้

เพ่ือป้องกันควำมเสีย่งดงักล่ำวข้ำงต้น บรษิทัได้มอบหมำยให้ฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบ ซึง่เป็นหน่วยงำนทีเ่ป็นอสิระจำกโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน  
ท�ำหน้ำทีใ่นกำรควบคมุดแูลและตดิตำมให้หน่วยงำนต่ำงๆปฏบิตังิำนให้เปน็ไปตำมกฎข้อบงัคบัของทำงกำร นโยบำยและระเบยีบของบรษิทั 
ติดตำมกำรเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎเกณฑ์ของทำงกำรและแจ้งให้หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ก่ียวข้องได้รบัทรำบและถือปฏิบตัโิดยทัว่กัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
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ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  จ�ำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001722

ที่ตั้ง ส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3 ชั้น 9 และชั้น 11 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

โทรศัพท์ 0 2285 1666, 0 2285 1888, 0 2680 1111

โทรสำร 0 2285 1901

ประเภทธุรกิจ •  ธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก 
•  ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ แบบ ส-1 
•  ธุรกิจกำรซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภท นำยหน้ำซื้อขำยล่วงหน้ำ (สินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ)

เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th

ทุนจดทะเบียน 2,521,945,020 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 2,521,945,020 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

ทุนที่ออกและ
ช�ำระเต็มมูลค่ำ

2,105,656,044 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 2,105,656,044 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

ข้อมลูทัว่ไป
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส  จ�ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105547011826

ที่ตั้ง เลขที่ 175 ชั้น 17 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

โทรศัพท์ 0 2672 1000

โทรสำร 0 2286 4472-3

ประเภทธุรกิจ •  ธุรกิจจัดกำรกำรลงทุน 
•  ธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค 
•  ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

ทุนที่ออกและ
ช�ำระเต็มมูลค่ำ

100,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

บริษัทย่อย
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ชื่อบริษัท บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105551042137

ที่ตั้ง เลขที่ 175 ชั้น 11 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

โทรศัพท์ 0 2680 4000

โทรสำร 0 2670 9291

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th

ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

ทุนที่ออกและ
ช�ำระเต็มมูลค่ำ

15,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

บริษัทย่อย

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์  0 2229 2800  
โทรสำร  0 2359 1261
TSD Call Center   0 2229 2888   
E-mail  TSDCallCenter@set.or.th 
เว็บไซต์   www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3516 
และ/หรือ นำยโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขท่ี  
3182 และ/หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญำต เลขท่ี 4521 แห่งบริษัทส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด*  
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ช้ัน 33 ถนนรัชดำภิเษก  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์  0 2264 0777
โทรสำร  0 2264 0789-90
เว็บไซต์   www.ey.com

* เปลี่ยนชื่อจำกเดิม บริษัทส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เมื่อวันที่  
12 กุมภำพันธ์ 2557
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เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินลงทุนในกิจกำรที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยแล้วของกิจกำรนั้น มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ประเภท

ธุรกิจ

ประเภท

หุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น

ที่ถือ

สัดส่วน 

การถือหุ้น

บริษัทย่อย

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด
 เลขที ่175 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร์ ชัน้ 17  

ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ  
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท์  0 2672 1000
 โทรสำร  0 2286 4472-3
 www.assetfund.co.th

จัดกำร
กำรลงทุน

สำมัญ 10,000,000 9,999,998 99.99%

2. บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด
 เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 11  

ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
 เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์  0 2680 4000
 โทรสำร  0 2670 9291
 www.asiaplus.co.th

ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน

สำมัญ  3,000,000 2,999,997 99.99%

กิจการทั่วไป

บริษัท บำงกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ำกัด 
เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 10
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  0 2677 7270-5 
โทรสำร  0 2677 7279

ให้บริกำร
ที่ปรึกษำด้ำน

กำรลงทุน

สำมัญ 20,000 2,000 10.00%

4 3



ผูถ้อืหุน้

รำยชือ่และสดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุม่ผูถื้อหุ้นทีถื่อหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก ณ วันปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหุ้นครัง้ล่ำสดุ วนัท่ี 12 มนีำคม 2557 เป็นดงันี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละของ

ทุนจดทะเบียน

  1. ครอบครัวนำยชำตรี  โสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1/ 285,390,515 13.55

  2. ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 178,099,980  8.46

  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 113,394,125 5.39

  4. นำยทรงศักดิ์  จิตเจือจุน 90,983,100 4.32

  5. ครอบครัวนำยก้องเกียรติ  โอภำสวงกำร 2/ 73,642,021 3.50

  6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 65,971,000 3.13

  7. นำยสมศักดิ์  เหล่ำวรวิทย์ 46,900,300 2.23

  8. นำยสันติ  โกวิทจินดำชัย 41,006,000 1.95

  9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 16,969,100 0.80

10. นำยพรชัย  เหล่ำเศรษฐำนันท์ 14,323,500 0.68

11. อื่น ๆ 1,178,976,403 55.99

รวม 2,105,656,044 100.00

หมำยเหต ุ:  ณ วันที ่12 มนีำคม 2557 ทุนช�ำระแล้วของบรษิทั มจี�ำนวน 2,105,656,044 บำท  รำคำตำมมลูค่ำหุน้เท่ำกับ 1 บำท ต่อหุ้น
 1/ 

 ประกอบด้วยนำยชำตรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นำงสิริญำ โสภณพนิช (ถือหุ้น 1.26%) นำยชำลี โสภณพนิช (ถือหุ้น 
0.40%)  นำยชำตศิริ ิโสภณพนิช (ถือหุน้ 0.12%)  นำงสำวิตร ีรมยะรปู (ถือหุ้น 0.11%)  นำงณินทริำ โสภณพนชิ (ถือหุน้ 0.04%)   
นำยนภดล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.02%)  นำงสุชำดำ ลีสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้น 1.22%)  น.ส.สิริพร โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%)   
นำยชำนนท์ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.06%)  น.ส.ชวศิำ รมยะรปู (ถือหุน้ 0.05%)  นำยเชษฐ์ รมยะรปู (ถือหุ้น 0.05%)  บรษิทั เอเซยีเสรมิกิจ  
จ�ำกัด (ถือหุน้ 5.35%)  บรษิทั จตบุตุรโฮลดิง้ จ�ำกัด (ถือหุ้น 0.02%)  บรษิทั ระบลิโฮลดิง้ จ�ำกัด  (ถอืหุน้ 0.23%)  บรษิทั เอเซยี  
อนิดสัเทรยีล พำร์ค จ�ำกัด (ถือหุ้น 0.01%)  โดยมตีวัแทนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 2 คน  คือ  นำยชำล ีโสภณพนชิ และ  
นำงณินทิรำ โสภณพนชิ

2/ 

 ประกอบด้วย  นำยก้องเกียรต ิ โอภำสวงกำร  (ถือหุ้น 2.88%) นำงฐติมิำ โอภำสวงกำร (ถือหุน้ 0.62%)  โดยมตีวัแทนด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทั 1 คน คอื นำยก้องเกียรต ิโอภำสวงกำร
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท

บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 75 ของก�ำไรสทุธิในแต่ละปี ยกเว้นบรษิทัมคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้เงิน
ลงทนุเพ่ือขยำยกิจกำรหรอืกจิกรรมส�ำคญัอืน่ๆ

ในปี 2556 บริษัทมีผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน 1,017,784,918 บำท  คณะกรรมกำรได้มีมติให้น�ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 28 เมษำยน 2557 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรก�ำไรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.40 บำท เป็นเงิน 
ทัง้สิน้ 842,262,417 บำท คดิเป็นอตัรำส่วนเงนิปันผลต่อก�ำไรสทุธิร้อยละ 82.75 

บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว เมื่อวันท่ี 17 กันยำยน 2556 ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท เป็นเงินจ�ำนวน 421,131,208 บำท  
คงเหลอืเงินปันผลงวดสดุท้ำยท่ีจะเสนอขอจ่ำยในวันที ่12 พฤษภำคม 2557 ในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท เป็นเงนิจ�ำนวน 421,131,208 บำท โดย
จะจ่ำยเมือ่ได้รบัอนุมตัจิำกท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่20 แล้ว

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย เป็นไปในทิศทำงเดยีวกับบรษิทั กล่ำวคอื จ่ำยเงนิปันผลให้กับผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 75 
ของก�ำไรสทุธิในแต่ละปี ยกเว้นบรษิทัย่อยมคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้เงนิลงทุนเพ่ือขยำยกิจกำร หรอืกิจกรรมส�ำคญัอืน่ๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2548 - 2556
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โครงสร้างการจดัการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 

1. ผังองค์กร
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2. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556  คณะกรรมกำรบรษิทั มจี�ำนวน 9 คน  ประกอบด้วย  กรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รำยใหญ่  กรรมกำร
จำกฝ่ำยบรหิำร  และกรรมกำรท่ีเป็นอสิระ   โดยมกีรรมกำรอสิระ  จ�ำนวน 4 คน  จำกจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 9 คน  ท่ีไม่ได้เป็นตวัแทน
ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่  หรอืเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร  โดยมรีำยชือ่ดงัต่อไปน้ี

1. นำยชำล ี โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร
2. นำยก้องเกียรต ิ โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร
3. นำยวิรชั  อภิเมธีธ�ำรง กรรมกำรอสิระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4. นำยไมเคลิ  เดวิด โรเบร์ิตส กรรมกำรอสิระ
5. นำยโสภณ  บณุยรตัพันธ์ุ กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ
6. นำยสำธิต  ชำญเชำวน์กุล กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ
7. นำงณินทิรำ  โสภณพนชิ กรรมกำร
8. นำยพัชร  สรุะจรสั กรรมกำรบรหิำร
9. นำยจริวัฒน์  ลิว้ประเสรฐิ กรรมกำรบรหิำร

โดย นำงชมุสำย  ตนัตเิศวตรตัน์ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ฯ เป็นเลขำนุกำรบรษิทั

หมำยเหตุ
กรรมกำรทีเ่ป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ประกอบด้วย
• นำยชำล ีโสภณพนิช  และนำงณินทริำ โสภณพนชิ เป็นผูแ้ทนของ บรษิทั เอเซยีเสรมิกิจ จ�ำกดั 
• นำยก้องเกียรต ิโอภำสวงกำร

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย  นำยชำลี  โสภณพนิช  นำยก้องเกียรติ โอภำสวงกำร  นำยพัชร สุระจรัส   
นำยจริวัฒน์  ลิว้ประเสรฐิ  สองในสีค่นน้ีลงลำยมอืชือ่ร่วมกันและประทับตรำส�ำคญัของบรษิทั 

อ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั
1. พิจำรณำก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
2. ก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบรหิำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล  
3. ดแูลและตดิตำมให้มรีะบบกำรควบคมุภำยใน และมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีมปีระสทิธิผล
4. พิจำรณำอนมุตัใินเรือ่งทีเ่กินอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหิำร
5. พิจำรณำและรับทรำบรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและ 

มกีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
6.  มอี�ำนำจและหน้ำท่ีดแูลและจดักำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบงัคบัของบรษิทั รวมท้ังมติทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชมุคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ โดยมกีำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำร
แต่ละท่ำน ตำมรำยละเอยีดปรำกฏในหัวข้อ กำรก�ำกับดแูลกิจกำร เรือ่งกำรประชมุคณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ หน้ำ 71
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3.  ผู้บริหาร

รำยชือ่กรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั (ตำมค�ำนยิำมของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ) ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 
ประกอบด้วย

1. นำยก้องเกียรต ิโอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร
2. นำยชำล ี โสภณพนิช กรรมกำรบรหิำร
3. นำยพัชร  สรุะจรสั กรรมกำรบรหิำร
4. นำยจริวัฒน์ ลิว้ประเสรฐิ กรรมกำรบรหิำร
5. น.ส. นฤมล  อำจอ�ำนวยวิภำส กรรมกำรผูจ้ดักำร
6. นำยพิทเยนท์  อศัวนิก ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ 
  (ผูบ้รหิำรสงูสดุในสำยงำนบญัช ีกำรเงนิและวำงแผน)

4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นำงชุมสำย ตันติเศวตรัตน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำรบริหำร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เป็นเลขำนุกำรบริษัท  และท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรด้วย  โดยเลขำนุกำรบรษิทัมหีน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบหลกั ดงันี้

1. จดักำรประชมุผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมกำรบรษิทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบรษิทั และข้อพึงปฏบิตัอิืน่ทีเ่ก่ียวข้อง
2. จดัท�ำ และเก็บรกัษำ ทะเบยีนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุของกำรประชมุผูถื้อหุ้น และกำรประชมุ

คณะกรรมกำร  รวมทัง้รำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั
3. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และน�ำเสนอรำยงำนตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด
4. ให้ค�ำแนะน�ำและรำยงำนให้กรรมกำรทรำบเก่ียวกับหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย และกฎระเบียบข้อบังคับของ 

หน่วยงำนก�ำกับทีเ่ก่ียวข้อง 
5. ดแูล และจดัท�ำรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลู และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบตำมระเบยีบต่อหน่วยงำนก�ำกับทีเ่ก่ียวข้อง

5.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมกำรบรษิทั
• กรรมกำรบรษิทัรวม 9 คน ได้รบัค่ำตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุและโบนสัในปี 2556  เป็นเงนิรวม 5,090,000 บำท  ท้ังนี ้กรรมกำร

ทีม่รีำยชือ่เป็นเจ้ำหน้ำท่ีบรษิทัจะได้รบัค่ำตอบแทนเฉพำะค่ำเบีย้ประชมุเท่ำนัน้
• เลขำนุกำรบรษิทัได้รบัค่ำตอบแทน เป็นเงนิ 90,000 บำท
• กรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ได้รบัค่ำตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุในปี 2556 เป็นเงนิรวม 680,000  บำท 
• กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4 คน ได้รบัค่ำตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุในปี 2556 เป็นเงนิรวม 500,000 บำท

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรใน ปี 2556 เป็นเงนิท้ังสิน้ 6,360,000 บำท  โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

4 8



รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ โบนัส
กรรมการ

บริษัท ตรวจสอบ บริหาร 
ความเสี่ยง

กรรมกำร

นำยชำลี  โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรสรรหำ / 
กรรมกำรบริหำร

360,000 - - -

นำยก้องเกียรติ  โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร /
กรรมกำรสรรหำ

180,000 - - -

นำยวิรัช  อภิเมธีธ�ำรง กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  
กรรมกำรสรรหำ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

300,000 280,000 125,000 650,000

นำยไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

660,000 - 125,000 600,000

นำยโสภณ  บุณยรัตพันธุ์ กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรสรรหำ / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

300,000 200,000 125,000 600,000

นำยสำธิต  ชำญเชำวน์กุล กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

300,000 200,000 125,000 600,000

นำงณินทิรำ  โสภณพนิช กรรมกำร / 
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร

180,000 - - -

นำยพัชร  สุระจรัส กรรมกำรบริหำร 180,000 - - -

นำยจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ กรรมกำรบริหำร 180,000 - - -

2,640,000 680,000 500,000 2,450,000

นำงชุมสำย  ตันติเศวตรัตน์ เลขำนุกำรบริษัท 90,000

(ข) กรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำร  
กรรมกำรบรหิำร 4 คน  และผูบ้รหิำร 1 คน  (ตำมนยิำมทีก่�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน) ได้รบัค่ำตอบแทนเป็น
เงนิเดอืน โบนสั ผลตอบแทนอืน่ เงนิสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีและกองทนุประกันสงัคม (ในส่วนของบรษิทั)  ส�ำหรบัปี 2556 
เป็นเงนิรวม  198,377,540.01 บำท 

(2) ค่ำตอบแทนอื่น  - ไม่มี -
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นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ 

การก�ากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถึงความส�าคัญของการก�ากับดแูลกจิการทีด่ทีีจ่ะมผีลต่อ 

การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่อง

สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี การก�าหนดบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมกำรจะปฏิบัติและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่ำงยุติธรรม
2. คณะกรรมกำรจะค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ และสนับสนุนให้มี

ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมกำรจะปฏิบัติหน้ำที่โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

เป็นส�ำคัญ และจัดให้มีโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก�ำหนดบทบำทและ
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีชัดเจนของกรรมกำรในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำร แยกจำก
บทบำทของควำมเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ำยจัดกำร

4. คณะกรรมกำรจะด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ 
ฝ่ำยจัดกำรได้ด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนของบริษัทอย่ำงถูกต้อง  
ตรงเวลำ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทำงกำร

5. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก�ำหนดให้มีโครงสร้ำงกำรพิจำรณำ
ควำมสำมำรถของฝ่ำยจดักำร ทัง้ในด้ำนนโยบำยกำรจดักำรและควำมเหมำะสม 
ของระบบกำรควบคุม

6. คณะกรรมกำรจะก�ำหนดหลักเกณฑ์จรรยำบรรณในกำรท�ำธุรกิจ ส�ำหรับ
กรรมกำรฝ่ำยจัดกำร และพนักงำนทั่วไป เพ่ือให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทำง
ในกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และมำตรฐำนจริยธรรมทำง
ธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

1
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง คณะอนุกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการสินเชื่อ  

คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์  เพ่ือศึกษารายละเอียด

ของแต ่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน ้าที่ของแต ่ละ 

คณะอนุกรรมการ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอสิระ

ทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้  

รายละเอยีดขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรบริษัท 
มีจ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย

กรรมกำรบริหำร
1. นำยก้องเกียรติ  โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำยชำลี  โสภณพนิช กรรมกำรบริหำร
3. นำยพัชร  สุระจรัส กรรมกำรบริหำร
4. นำยจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ กรรมกำรบริหำร

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
นำงณินทิรำ โสภณพนิช

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1. มีอ�ำนำจหน้ำท่ีควบคุมดูแลกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมท่ี

คณะกรรมกำรมอบหมำย
2. น�ำเสนอนโยบำย แผนงำน ทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจและ 

งบประมำณ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
3. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในส่วนท่ีเกินวงเงินอนุมัติของกรรมกำร

บริหำร และเป็นผู้ก�ำหนดวงเงินใช้จ่ำยของกรรมกำรบริหำร 
ท้ังน้ี ภำยในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ำนบำท วงเงินท่ีเกินจำกนี้ 
ให้น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

4. อนุมัติกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภำยใต้
ขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

5. อนุมตักิำรแต่งตัง้ผูม้อี�ำนำจลงนำมในเชค็หรอืเอกสำรสัง่จ่ำยเงนิ
ของบริษัท ตลอดจนกำรลงนำมในเอกสำรท่ีเก่ียวกับหุ้น หุ้นกู้  
หุน้กู้แปลงสภำพ ใบส�ำคัญแสดงสทิธิ หน่วยลงทนุในกองทนุรวม  
สญัญำต่ำง ๆ  เอกสำรทำงกำรบญัช ีกำรเงนิ และเอกสำรท่ัวไป

6. จัดสรรเงินบ�ำเหน็จรำงวัลหรือค่ำตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว แก่พนักงำนหรือของบุคคลใด ๆ ท่ี
กระท�ำกิจกำรให้บริษัท

7. อนุมัติกำรแต่งตั้งโยกย้ำยและเลิกจ้ำงพนักงำนระดับบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นอิสระ และมี
คณุสมบติัเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์  คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ  
และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 3 คน มวีำระกำรด�ำรง  
ต�ำแหน่งครำวละ 3 ป ี  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
ในปี 2556 ประกอบด้วย
1. นำยวิรัช  อภิเมธีธ�ำรง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยโสภณ  บุณยรัตพันธุ์ กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยสำธิต  ชำญเชำวน์กุล กรรมกำรตรวจสอบ

นำยจริศกัดิ ์องค์ไพบลูย์ ผูอ้�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบ  
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขต หน ้ำที่  และควำมรับผิดชอบและกำรรำยงำนต ่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท มีดังต่อไปนี้
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัให้ถูกต้อง ตรงต่อควำม

เป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้  และเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่ก�ำหนดไว้

2. สอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรเก่ียวโยงหรอืรำยกำรท่ีอำจมคีวำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบ 
กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล

4. พิจำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน 
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ี 
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

5. พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็นอิสระ  เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจำรณำ
แต่งตั้งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท  รวมทั้งพิจำรณำเสนอ 
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสม

6. สอบทำนกำรท�ำงำนของฝ่ำยบรหิำรในเรือ่งเก่ียวกับกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อแนะน�ำเรือ่งระบบกำรควบคมุภำยในของฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในและผู้สอบบัญชี

7. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์   ข ้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบบริหำร
ควำมเส่ียง และกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัท
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9. รำยงำนประเด็นส�ำคัญจำกกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 

10. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยให้ควำมเห็น
ในเร่ืองต่ำงๆตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด  
เพ่ือเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท  โดยมีประธำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ลงนำม

11. พิจำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน
ระยะเวลำท่ีเหมำะสม หรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
กฎบัตร และเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท   

12. ในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์ท่ีสงสัยว่ำ กรรมกำร/  
ผูบ้รหิำรของบรษิทักระท�ำควำมผดิ และได้แจ้งให้คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบรับทรำบ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตรวจสอบ 
ข ้อเท็จจริงโดยไม ่ชักช ้ำ และรำยงำนผลให้ส�ำนักงำน  
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ 
ผู้สอบบัญชีรับทรำบ 

13. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ทำงกำรก�ำหนด หรือคณะกรรมกำร
บริษัทมอบหมำย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มกีำรประชมุรวม 8 ครัง้ ในปี 2556 เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติแผนงำนและรับทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
ก�ำกับและตรวจสอบ และสำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง รับทรำบกฎ
ระเบียบของทำงกำรและผลกำรตรวจสอบขององค์กรก�ำกับดูแล
ภำยนอก  และสรุปประเด็นส�ำคัญจำกกำรประชุมเพ่ือรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีกรรมกำร 
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ประกอบด้วย
1. นำยไมเคิล  เดวิด  โรเบิร์ตส
2. นำยโสภณ บุณยรัตพันธุ์

โดยในปี 2556 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้
มีกำรประชุม 2 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร  
ผู้บริหำร พิจำรณำกำรปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจ�ำปีส�ำหรับ
พนักงำนบริษัท

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. พิจำรณำรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ

กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
2. พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของกรรมกำรและ

ประธำนกรรมกำรบริหำร
3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินโบนัสส�ำหรับ

แต่ละส่วนงำนของบริษัท
4. รำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้มีกำร
ประชุม 2 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ข้ำงต้น

คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย 
กรรมกำรรวม 5 คน  เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรบริหำรอีก 2 คน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 
3 ปี คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทในปี 2556 ประกอบด้วย
1. นำยสำธิต  ชำญเชำวน์กุล ประธำนกรรมกำรสรรหำ
2. นำยชำลี  โสภณพนิช กรรมกำรสรรหำ
3. นำยก้องเกียรติ  โอภำสวงกำร กรรมกำรสรรหำ
4. นำยวิรัช  อภิเมธีธ�ำรง กรรมกำรสรรหำ
5. นำยโสภณ  บุณยรัตพันธุ์ กรรมกำรสรรหำ

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. พิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท
2. ก�ำหนดคุณสมบัติ ท่ี เหมำะสมของกรรมกำรและสรรหำ 

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะท�ำหน้ำท่ีเป็น
กรรมกำรของบริษัท ท้ังในกรณีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม ่
เพ่ิมเติม และกำรทดแทนในต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีว ่ำงลง  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

3. คดัเลอืกและสรรหำบคุคลเพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรอสิระ โดย
ประเมนิคณุสมบตัคิวำมเป็นอสิระตำมเกณฑ์ท่ีบรษิทัก�ำหนดไว้ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

4. พิจำรณำทบทวนคณุสมบติัและประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของ
กรรมกำรท่ีครบก�ำหนดออกตำมวำระ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

5. คณะกรรมกำรสรรหำอำจขอค�ำปรกึษำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรือ่ง
ทีจ่ะช่วยให้คณะกรรมกำรสรรหำสำมำรถปฏิบตัหิน้ำทีไ่ด้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมกำรรวม 5 คน 
เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอสิระ 4 คน มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปี 2556 ประกอบด้วย
1. นำยโสภณ  บุณยรัตพันธุ์ ประธำนกรรมกำร
 บริหำรควำมเสี่ยง
2. นำยไมเคิล  เดวิด  โรเบิร์ตส กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำยวิรัช  อภิเมธีธ�ำรง กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. นำยสำธิต  ชำญเชำวน์กุล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5. นำยพัชร  สุระจรัส กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยณัฐชัย บุณยะประภัศร ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส สำยงำน Market 
Risk เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ก�ำกับดแูลให้บรษิทัมโีครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีเหมำะสม
2. ก�ำกบัดแูลฝ่ำยจดักำรให้จดัท�ำกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ

บริษัท นโยบำยและข้ันตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ 
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน เป็นต้น

3. ทบทวน “เพดำนควำมเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจำรณำ
รำยงำนสถำนะควำมเสีย่ง รวมถึงทบทวน Risk Appetite และ
ให้ควำมเห็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. ก�ำกับดแูลให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมเีงนิกองทุนของสภำพคล่องและ
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจ

5. ประเมินผลงำนของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัท

คณะอนุกรรมกำรอื่น

1. คณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร ล ง ทุ น ไ ด ้ รั บ ก ำ ร แ ต ่ ง ตั้ ง จ ำ ก 
คณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่  31 ธันวำคม 2556  
คณะอนุกรรมกำรกำรลงทุนของบริษัท มีจ�ำนวน 4 คน  
ประกอบด้วย

ประธำนคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน
1. นำยก้องเกียรติ  โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร
 
กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน
2. นำยพัชร  สุระจรัส กรรมกำรบริหำร
3. นำยจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ กรรมกำรบริหำร
4. นำยพิทเยนท์  อัศวนิก ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ

ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน
นำงณินทิรำ  โสภณพนิช

น.ส.จำรุนีย์  จันทร์สว่ำง ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกำรลงทุน เป็น 
เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบำยเ ก่ียวกับกำรลงทุนส�ำหรับพอร ์ต 

กำรลงทุนของบริษัท
2. ก�ำกับดูแลพอร์ตกำรลงทุนให้เป ็นไปตำมนโยบำย 

กำรลงทุนที่วำงไว้
3. พิจำรณำก�ำหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขส�ำหรบักำรลงทุน

ของบริษัท
4. พิจำรณำให้มีกำรควบคุมควำมเสี่ยงของธุรกิจกำรลงทุน

ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

5. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนตำมที่ฝ่ำยกำรลงทุนเสนอ 
ในกรณีท่ีเป็นกำรลงทุนที่มิได้เป็นไปตำมนโยบำยท่ี 
คณะกรรมกำรลงทุนวำงไว้ หรือมีขนำดกำรลงทุนท่ี 
เกินอ�ำนำจของฝ่ำยกำรลงทุน

2. คณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์ 
คณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์ได้รับกำรแต่งต้ังจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556  
คณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์ของบริษัท มีจ�ำนวน 6 คน 
ประกอบด้วย

ประธำนคณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์
1. นำยก้องเกียรติ  โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร

กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์
2. นำยพัชร  สุระจรัส กรรมกำรบริหำร
3. นำยจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ กรรมกำรบริหำร
4. นำงสำวนฤมล  อำจอ�ำนวยวิภำส กรรมกำรผู้จัดกำร
5. นำยพิทเยนท์  อัศวนิก ประธำนเจ ้ำหน ้ำที่ 

 กำรเงิน
6. นำยณัฐชัย  บุณยะประภัศร ผู ้อ�ำนวยกำรอำวุโส  

 สำยงำน Market Risk

ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำรตรำสำรอนุพันธ์
นำงณินทิรำ  โสภณพนิช

น . ส .  ญ ำ ณิ ช ศ ำ  ชุ ณ ห พ ล อ ย  ผู ้ อ� ำ น ว ย ก ำ ร อ ำ วุ โ ส  
ฝ ่ำยตรำสำรอนุพันธ ์ เป ็นเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร 
ตรำสำรอนุพันธ์

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. วำงแนวหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจในด ้ำนสำยงำน 

ตรำสำรอนุพันธ์
2. ควบคุมและให้แนวทำงในด้ำนกำรตลำดและผลิตภัณฑ์

ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนดไว้
3. พิจำรณำแนวทำงกำรควบคุมควำมเส่ียงในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจตรำสำรอนุพันธ์ รวมถึงกำรปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสภำวะกำรต่ำง ๆ

4. ใ ห ้ ค ว ำ ม เ ห็ น ช อ บ ใ น ก ำ ร ท� ำ ร ำ ย ก ำ ร ข อ ง ธุ ร กิ จ 
ตรำสำรอนุพันธ์ ทั้งกำรขำยตรำสำรให้แก่ลูกค้ำ และ 
กำรซื้อตรำสำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง

5. อนุมัติและให้ควำมเห็นในกำรเข้ำท�ำสัญญำอนุพันธ์ท่ี 
ไม่ผ่ำนหลกัเกณฑ์เบือ้งต้นของมำตรกำรควบคมุควำมเสีย่ง 
ภำยใต้มตคิณะกรรมกำร  หำกคณะอนกุรรมกำรให้ควำม

5 3



เห็นชอบจะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบใน
กำรประชมุครัง้ต่อไป หรอืคณะอนกุรรมกำรสำมำรถเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นมุตัใินกรณีทีเ่ห็นสมควร

6. อนุมัติในกำรจัดให้มีระบบควบคุมควำมเสี่ยงหรือระบบ
ในกำรจัดหำข้อมูลเพื่อด�ำเนินธุรกิจ

7. อนุมัติในมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในด้ำน 
กำรตลำด เครดิต กำรปฏิบัติงำน และด้ำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมำตรกำรป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล

8. ให้ควำมเห็นในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมำณ
ประจ�ำปี

9. อนมุตัริำยกำรพิเศษอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ
ตรำสำรอนุพันธ์

3. คณะอนุกรรมกำรสินเชื่อ 
คณะกรรมกำรบรหิำรบรษิทัก�ำหนดให้คณะอนกุรรมกำรสนิเชือ่ 
ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรที่ควบคุมดูแลสำยงำนด้ำน 
กำรตลำด สำยงำนวิจัย สำยงำนควบคุมควำมเสี่ยง สำยงำน
บริหำรควำมเสี่ยง และสำยงำนปฏิบัติกำร  โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556 คณะอนุกรรมกำรสินเชื่อ มีจ�ำนวน 13 คน 
ประกอบด้วย

ประธำนคณะอนุกรรมกำรสินเชื่อ
1. นำยพัชร สุระจรัส กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรสินเชื่อ
2. นำยจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ กรรมกำรบริหำร
3. นำงพรรณนิภำ  กุลยำนนท์ รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร  

 สำยงำนปฏิบัติกำร
4. นำงภรณี  ทองเย็น ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 

 สำยงำนวิจัย
5. นำงวิมล  ฉำยำพันธุ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 

 สำยงำนกำรตลำด 1
6. นำงพิมพ์สชุำ เลศิประพจน์กุล ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 

 สำยงำนควบคมุควำมเสีย่ง
7. นำงจรีภัทร  พิมำนทิพย์ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร   

 สำยงำนบริหำรสินทรัพย์  
 “เวล์ธพลัส”

8. นำงมำนี  ศิรินภำเพ็ญ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร   
 ธุรกิจกำรตลำดบุคคล

9. นำยจักรกฤษณ์  ยันตดิลก ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  
 สำยงำนกำรตลำด 9

10. นำยกิตติ  จูงพงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  
 สำยงำนกำรตลำด 3

11. น.ส.อัจฉรำ  สุวรรณภูชัย ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  
 สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง

12. น.ส. สุภำพร  อมรกำนต์กุล ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  
 ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์

13. นำยณัฐชัย  บุณยะประภัศร ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  
 สำยงำน Market Risk

น.ส. ญำดำ อำจสงครำม รองผู ้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร 
ควำมเสี่ยง เป็นเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสินเชื่อ

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติวงเงินซื้อขำย ตำมอ�ำนำจท่ีได้รับ

มอบหมำย
2. อนุมตักิำรทบทวนวงเงนิซือ้ขำยของลกูค้ำทุกประเภทบญัชี
3. อนุมตัทิบทวนรำยชือ่หลกัทรพัย์ จ�ำนวน และอตัรำมำร์จิน้  

ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขำยชอร์ตในบัญชีมำร์จิ้น
4. พิจำรณำ ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงกำรก�ำหนด อตัรำดอกเบีย้

เงนิฝำกและเงนิให้กู้ยืม ส�ำหรบัทุกประเภทบญัชซีือ้ขำยท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจนำยหน้ำ

5. พิจำรณำก�ำหนดเงื่อนไข วิธีปฏิบัติในธุรกรรมที่เกิดใหม่
6. พิจำรณำ ก�ำหนด ปรับปรุง เงื่อนไข วิธีปฏิบัติงำน เพ่ือ

แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน
7. รบัทรำบรำยงำนผลขำดทุนจำกรำยกำรซือ้ขำยของลกูค้ำ

ผิดพลำด เข้ำบัญชีบริษัท

4. คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยสำรสนเทศ 
คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยสำรสนเทศของบรษิทั มจี�ำนวน 
9 คน ประกอบด้วย

ประธำนคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยสำรสนเทศ
1. นำยพัชร สุระจรัส กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยสำรสนเทศ
2. นำยจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ กรรมกำรบริหำร
3. นำงพรรณนิภำ  กุลยำนนท์ รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร  

 สำยงำนปฏิบัติกำร
4. นำยวรวุฒิ  สุวพันธุ์วัฒนำ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร  

 สำยงำนสนับสนุน 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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5. นำงจีรภัทร  พิมำนทิพย์ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร   
 สำยงำนบริหำรสินทรัพย์  
 “เวล์ธพลัส”

6. นำงมำนี  ศิรินภำเพ็ญ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 
 ธุรกิจกำรตลำดบุคคล

7. น.ส.อัจฉรำ  สุวรรณภูชัย ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  
 สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง

8. นำยจิรศักดิ์  องค์ไพบูลย์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  
 สำยงำนก�ำกับและ 
 ตรวจสอบ

นำยสมชัย ศักดิ์เวคิน ผู ้ช่วยผู ้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยก�ำกับและ
ตรวจสอบ เป็นเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย
สำรสนเทศ

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. มีอ� ำนำจในกำรก� ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย

สำรสนเทศ (Information Security Policy)
2. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกฎระเบียบ และ

แนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยสำรสนเทศของ
บริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด3

ในการสรรหากรรมการ และผู ้บริหารสูงสุดของบริษัท คือ 

ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบ

ด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 ราย จากจ�านวนคณะกรรมการ

สรรหาทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และ

กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมตามข้อบังคับของ

บริษัท และเกณฑ์ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่สรรหาได้บคุคลท่ีเหมาะสมแล้ว  

ก็จะน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

อนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี ้นบัรวมกำรถือหุน้ 
ของผู้เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได ้
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปี ทั้งนี ้
ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระ 
เคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำร 
จดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิำมำรดำ คูส่มรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอสิระของกรรมกำรอสิระ รวมทัง้ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำม
สัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของ 
บริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำก 
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึง 
กำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจ 
ควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ 
หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิำรทำงวิชำชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปี
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7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำร
ของบรษิทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัผูถื้อหุน้ 
รำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัย
กับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน 
ห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน 
ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืถือหุน้เกินร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมี 
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

กรรมกำรบริษัท
1. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติต้องห้ำมตำม พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำช
บัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ และพระรำชบัญญัติอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมกฎ ระเบียบ ประกำศ 
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ 
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือคณะกรรมกำรก�ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ หรือ 
คณะกรรมกำรตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อบังคับ / ข้อก�ำหนด
ของบริษัท / ข้อก�ำหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท

4. มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ทีส่ำมำรถ
เอือ้ประโยชน์และเหมำะสมกับลกัษณะธุรกิจของบรษิทั

ผู้บริหำรระดับสูงสุด
เป็นบคุคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ มปีระสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั เข้ำใจในธุรกิจของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีและสำมำรถ
บรหิำรงำนให้บรรลวุตัถุประสงค์ เป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดไว้

กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษัท

จะกระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในกำรเลอืกกรรมกำร อำจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็น

รำยบคุคลครำวละคนหรอืครำวละหลำยคนรวมกันเป็นคณะ หรอืด้วย
วิธีกำรอื่นใดก็ได้ ตำมแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำร 
ลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตำมข้อ 1 
ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมำกน้อยเพียงใด
ไม่ได้
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 ในกรณีที่ศำลมีค�ำสั่งให้คณะกรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง   
คณะกรรมกำรท่ีพ้นจำกต�ำแหน่งต้องจดัให้มกีำรประชมุผูถื้อหุน้ 
เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ภำยใน 1 เดือน นับแต ่
วันพ้นจำกต�ำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจ�ำนวนที่จะ
เป็นองค์ประชุม ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่กระท�ำกำรในนำมของ
คณะกรรมกำรได้เฉพำะกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ
เลือกตั้งกรรมกำรแทนต�ำแหน่งท่ีว่ำงท้ังหมดเท่ำน้ัน โดยให้
จัดประชุมภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่จ�ำนวนกรรมกำรว่ำงลง
เหลือน้อยกว่ำจ�ำนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนนี้ อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่
ของกรรมกำรซึ่งตนแทนเท่ำนั้น

กรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรจ�ำนวนหน่ึงเป็นกรรมกำร
บริหำร

กรรมกำรอิสระ

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ มีกระบวนกำรสรรหำเช่นเดียวกับ 
กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

3. กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร ให้ใช้เสียงข้ำงมำก  
หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ผู ้เป็นประธำนที่ประชุมเป็น 
ผู้ออกเสียงชี้ขำด

กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทน

1. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำก
ถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ�ำกัด เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม 
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว ้นแต ่วำระของกรรมกำร 
จะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตน
แทน  มตขิองคณะกรรมกำรในกำรเลอืกกรรมกำรข้ำงต้น  ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวน
กรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

2. ในกรณีท่ีกรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมกำรที่
พ้นจำกต�ำแหน่งยังคงต้องอยู่รกัษำกำรในต�ำแหน่งเพ่ือด�ำเนิน
กิจกำรของบรษิทัต่อไปเพียงเท่ำทีจ่�ำเป็น จนกว่ำคณะกรรมกำร
ชุดใหม่เข้ำรับหน้ำที่ เว้นแต่ศำลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น 

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม4

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 2 บริษัท เพื่อแยกการประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ

บริษัทท่ีให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ ซึ่งได้แก่ การเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน  และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์  โดยบริษัทเพียง

ก�าหนดนโยบายหลักและเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิให้บรษิทัย่อย

น�าไปปฏิบัต ิ และให้อสิระแก่บรษิทัย่อยในการบรหิารงานภายในของ

บรษิทัย่อยเอง เช่น ด้านการตลาด การลงทนุ เป็นต้น อย่างไรกต็าม  

บรษิทัได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือติดตามผลประกอบการ 

และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วม

ประชุมในฐานะผู ้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของ

บริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน

บริษัทไม่มีกำรลงทุนในบริษัทร่วม 

ส�ำหรบักำรลงทนุในบรษิทัย่อย 2 บรษิทั นัน้  บรษิทัได้แต่งตัง้ตวัแทน
เข้ำร่วมเป็นกรรมกำร ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย ์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด  
(บลจ. แอสเซท พลัส)  บริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัท 2 
คน คือ  (1) นำงภรณี ทองเย็น  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร  
สำยงำนวิจยั และ (2) นำยพิทเยนท์ อศัวนกิ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
กำรเงิน เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรใน บลจ. แอสเซท พลัส 

2. บริษัทท่ีปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด บริษัทได้แต่งตั้งกรรมกำร
ของบริษัท รวม 3 คน คือ  (1) นำยก้องเกียรติ โอภำสวงกำร  
(2) นำงณินทิรำ โสภณพนิช  (3) นำยพัชร สุระจรัส และ  
เจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัทอีก 1 คน คือ นำยเล็ก สิขรวิทย เข้ำเป็น 
กรรมกำร โดยบริษัทได้โอนย้ำย นำยเล็ก สิขรวิทย ไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร ดแูลกิจกำรของบรษิทัท่ีปรกึษำ  
เอเซีย พลัส จ�ำกัด
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5

6

ในการควบคมุดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ บรษิทัได้ก�าหนดกฎเกณฑ์

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกเป็นค�าสั่งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งก�าหนด 

บทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ไว้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำรเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน
2. กำรขออนุมัติก่อนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และกำรส่งค�ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำน
3. กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ

พนักงำนผ่ำนบริษัท
4. หลกัเกณฑ์กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ท่ีบรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรจดัท�ำรำยงำนวิเครำะห์เพ่ือแนะน�ำ หรอืเผยแพร่ต่อผูล้งทุน
5. หลกัเกณฑ์กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์/กำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของพนกังำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล
6. กำรรับทรำบข้อมูลภำยในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch list และ Restricted List
7. กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
8. กำรก�ำหนดระยะเวลำกำรถือครองหลักทรัพย์ของพนักงำน
9. กำรติดตำมกำรก�ำกับดูแล และกำรตรวจสอบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำน

ทัง้นี ้รำยละเอยีดเก่ียวกับกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทันัน้ ได้กล่ำวไว้ใน หวัข้อ “กำรปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี” หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน หน้ำ 61 แล้ว

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้กับ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย  
จ�ำกัด ซึ่งเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัด  
ในรอบปีท่ีผ่ำนมำเป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,310,000 บำท แยกเป็นของบริษัทจ�ำนวน 
1,490,000 บำท และบริษัทย่อย 2 บริษัท จ�ำนวน 820,000 บำท

ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบญัช ี2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีำรรบับรกิำรอืน่จำกบรษิทั ส�ำนกังำน 
อวีำย จ�ำกัด ซึง่เป็นส�ำนักงำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัช ีสงักัด และจำกบคุคล หรอืกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี7

บริษทัให้ความส�าคญักบัการปฏบิติัตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

โดยอิงหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง

จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท�าให้บรษิทัมคีะแนนในภาพรวม 

อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยตลอดปี 2556 

ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย

สรุปดังนี้

หมวดที่ 1   
สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัถึงสทิธิข้ันพ้ืนฐำน 
ของผู้ถือหุ ้น อันได้แก่ กำรซื้อขำย หรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่ง 
ในก�ำไรของกิจกำร กำรได้รบัข่ำวสำร ข้อมลูของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ  
กำรเข้ำร ่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
เพ่ือแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก�ำหนด หรือ 
กำรแก้ไขข้อบงัคับ และหนงัสอืบรคิณห์สนธิ กำรลดทนุ หรอืเพ่ิมทนุ 
และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น รวมถึงกำรไม่กระท�ำกำรใดๆ  
อนัเป็นกำรละเมดิ หรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุ้น อกีทัง้บรษิทัยงัส่งเสรมิ 
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ 
ส่งเสรมิ และด�ำเนนิกำรในเรือ่งอืน่ๆ เพ่ิมเตมิ ท่ีเป็นกำรส่งเสรมิ และ
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 ในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556 บริษัทได้
อ�ำนวยควำมสะดวก และส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยท้ังผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นบคุคลธรรมดำ นติิบุคคล และนกัลงทุนสถำบัน เข้ำร่วมประชมุ
และได้ใช้สทิธิของผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน และเตม็ท่ี ดงัน้ี

ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
1. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และ

วาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผล 
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับเรือ่งทีต้่องตดัสนิใจในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการ
ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึง 
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล 

ดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplus.co.th ล่วงหน้ำ
มำกกว่ำ 30 วันก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมท้ัง
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (ส�ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ) 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำเป็นเวลำ
มำกกว่ำ 21 วัน ก่อนกำรประชุม และบริษัทได้ลงประกำศ
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน

2. ไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ�ากัดโอกาสของผูถื้อหุ้นในการ
ศึกษาสารสนเทศของบริษัท บริษัทไม่อนุญำตให้ผู้ถือหุ้นท่ี
เป็นผูบ้รหิำรเพ่ิมวำระกำรประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำ 
โดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพำะวำระส�ำคญัทีผู่ถื้อหุ้นต้องใช้เวลำใน
กำรศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสนิใจ

วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท�า
ใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ได้จัดให้มีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำก่อนเวลำ
ประชมุ 2 ชัว่โมง และต่อเนือ่งจนกว่ำกำรประชมุจะแล้วเสรจ็ 
โดยได้น�ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ควบคู่ไปกับกำรลงทะเบียน
ปกติ ด้วยกำรกรอกข้อมูลผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ได้น�ำบำร์โค้ดมำด้วย 
ทั้งนี้เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพ่ือควำม
รวดเร็วในกำรเข้ำร่วมประชุม

2. กรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมและ
จัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทได้ โดยประธำนในที่ประชุม  กรรมกำร 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัทกุคน รวมถึงผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ได้เข้ำร่วมประชุม เพ่ือตอบข้อซักถำมในทุกประเด็นอย่ำง
ชัดเจน และครบถ้วนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี 
นอกจำกนี ้ท่ีปรกึษำทำงกฎหมำย และผูแ้ทนจำกส�ำนกังำน
กฎหมำยในฐำนะผู้ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และข้อบงัคบัของบรษิทั และ
เป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรมอบฉันทะ กำรนับ 
องค์ประชุม และกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ก็ได้ 
เข้ำร่วมกำรประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
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ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดส ่งมติที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นต ่อตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยภายใน 1 วัน หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ และได้จดัท�า 
รายงานการประชุมและเผยแพร ่ภายใน 14 วันนับแต ่ 
วันประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรำยงำน 
ดงักล่ำวไว้ในเว็บไซต์บรษิทั www.asiaplus.co.th เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น 
ได้รับทรำบโดยไม่ต้องรอให้ถึงกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นในครั้ง 
ต่อไป นอกจำกน้ี บริษัทได้จัดให้มีกำรบันทึกภำพกำรประชุม
ในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

• สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรของบริษัท
 บริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รบัทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิทัอย่ำงต่อเนือ่ง และสม�ำ่เสมอ  
รวมถึง รำยงำนสำรสนเทศที่บริษัทต้องเปิดเผยตำมข้อก�ำหนด
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนทีก่�ำกับดแูลบรษิทัผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลู
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิทั ท้ัง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ

• สิทธิในกำรสื่อสำรกันระหว่ำงผู้ถือหุ้น
 บริษัทไม่มีนโยบำยปิดก้ันกำรสื่อสำรกันระหว่ำงผู้ถือหุ้น โดย 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัสำมำรถติดต่อสือ่สำรกันเองได้อย่ำงอสิระ

หมวดที่ 2  
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

คณะกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดแูลให้ผูถื้อหุน้ได้รบักำรปฏิบตัิ
และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย ไม่ว่ำจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือรำยย่อย ผู้ถือหุ้นสถำบัน หรือบุคคลธรรมดำ 
หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่ำงชำติ ทั้งนี้เพ่ือท�ำให้นักลงทุนมีควำม
มั่นใจในกำรลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงก�ำหนดแนวทำง และ
ยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี้

• กำรประชุมผู้ถือหุ้น
1. กำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม

ด้วยตนเองสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให ้
ผู ้อื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้
แจ้งรำยละเอียดเอกสำร หลักฐำนที่จ�ำเป็นท่ีผู้ถือหุ้น หรือ 
ผูร้บัมอบฉนัทะต้องน�ำมำแสดงให้ครบถ้วน เพ่ือรกัษำสทิธิใน 
กำรเข้ำร่วมประชุม นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำร
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทำงหน่ึง ในกำรประชุมสำมัญ 
ผูถื้อหุ้นประจ�ำปี 2556 บรษิทัได้เสนอ นำยวิรชั อภเิมธีธ�ำรง  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ เป็น 
ผู ้รับมอบฉันทะเพ่ือออกเสียงแทนผู ้ถือหุ ้น ทั้งน้ีบริษัท
สนบัสนนุให้ผูถื้อหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะทีม่รีปูแบบทีผู่ถื้อหุ้น 
สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไป
พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสำมำรถ
พิมพ์จำกเว็บไซต์ของบรษิทัได้ นอกจำกนี ้บรษิทัยังได้จดัให้ 
มีอำกรแสตมป์ไว้บริกำรผู ้ถือหุ้นส�ำหรับกำรติดหนังสือ 
มอบฉนัทะอกีด้วย 

 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ทุกวำระ และส�ำหรับวำระพิจำรณำ และอนุมัติกำรเลือกตั้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดต้องออกจำกต�ำแหน่ง
ตำมวำระ บรษิทัได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้พิจำรณำลงคะแนน
แต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมภำยหลังจำกประธำน
ในทีป่ระชมุเปิดกำรประชมุแล้ว สำมำรถออกเสยีงลงคะแนน
ได้ในวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำร 
ลงมต ิและนับเป็นองค์ประชมุตัง้แต่วำระท่ีได้เข้ำร่วมประชมุ
เป็นต้นไป

2. กำรเสนอควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท
 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะมำยังบริษัทผ่ำนมำยังคณะกรรมกำรบริษัท 
หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม ใน 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่มำเข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่  
จะเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อยที่ให้ควำมสนใจติดตำมกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัท ซึ่งได้รับโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นต่อ 
ที่ประชุมอย่ำงเสรี และได้เสนอควำมเห็น และข้อแนะน�ำ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมำ

3. กำรให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2556

 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้น 
ทกุรำยได้รบักำรปฏิบติัอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม จงึได้ 
เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้มส่ีวนร่วมในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น
ด้วยกำรเสนอเรื่องท่ีส�ำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวำระ
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติท่ี
เหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบริษัทก�ำหนด ระหว่ำงวันท่ี  
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1 ตุลำคม 2556 - 31 ธันวำคม 2556 ล่วงหน้ำ 3 เดือน 
ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู ้ ถือหุ ้นท่ีมีสิทธิเสนอ
ระเบยีบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ หรอืเสนอชือ่บคุคล
เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ต้องเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิททีม่สีทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ต้ังแต่ร้อยละ  
5 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอำจเป็น 
ผูถื้อหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกันได้ และต้องถือหุน้อย่ำง
ต่อเน่ืองนับจำกวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวำระ หรือเสนอ
ชือ่บคุคล เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน บรษิทัได้เผยแพร่ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.asiaplus.co.th พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำน
ช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีผูถื้อหุน้ 
ที่ประสงค์จะเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ หรือเสนอ 
ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ สำมำรถท�ำได้โดยกำร 
จดัท�ำเป็นหนงัสอืส่งมำยังส�ำนกังำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  
และประธำนกรรมกำรบริหำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนออย่ำง
ไม่เป็นทำงกำรได้ก่อน ผ่ำนทำงโทรสำร 0 2285 1905 
หรือ อีเมล์ public_relations@asiaplus.co.th และน�ำส่ง
ต้นฉบับมำท่ีบริษัทภำยในก�ำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
ครบก�ำหนดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 แล้ว ไม่ปรำกฏว่ำมี 
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/
หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษัทแต่ประกำรใด

• มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ 
ตนเองหรือผู้อ่ืนในทำงมิชอบ และป้องกันควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

 บริษัทมีนโยบำยในกำรควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันกำรน�ำข้อมูล
ภำยในของบรษิทัไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรอืเพ่ือประโยชน์แก่
ผูอ้ืน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยได้ก�ำหนดระเบยีบปฏบิตัิ
เก่ียวกับกำรป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยใน  กำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  และรำยกำรทีเ่ก่ียวโยง ไว้ดงันี้

1. คณะกรรมกำรได้อนุมัติหลักกำรในกำรเข้ำท�ำธุรกรรม
ระหว่ำงบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย กับกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอื
บคุคลท่ีเก่ียวข้องของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ส�ำหรบัธุรกรรม
ทีเ่ป็นธุรกิจปกติ หรอืสนับสนนุธุรกิจปกติ ซึง่มเีง่ือนไขกำรค้ำ 
ทัว่ไป โดยมรีำคำและเงือ่นไขถือปฏิบตัเิช่นเดยีวกับรำยกำร
ที่ท�ำกับบุคคลภำยนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด บรษิทัมกีำร
ทบทวนควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรเป็นประจ�ำ 

ทุกไตรมำสโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี บริษัทได ้
เปิดเผยรำยละเอียดมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน 
ดงักล่ำวอย่ำงชดัเจนไว้ในส่วนของ “รำยกำรระหว่ำงกัน” และ 
แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว

2. บรษิทัได้แจ้งให้กรรมกำร และผูบ้รหิำรเข้ำใจถึงภำระหน้ำที่
ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั ของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ และรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ดังกล่ำวทุกครั้งเมื่อมี 
กำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตำม
มำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำช
บญัญัตหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535

3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลอันมิพึง 
เปิดเผยระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบรษิทั ได้แก่ สำยงำน 
กำรตลำด สำยงำนเวล์ธพลัส สำยงำนวำณิชธนกิจ สำยงำนวิจยั  
และสำยงำนกำรลงทนุ โดยแบ่งแยกหน้ำที ่สำยงำนบงัคบั
บญัชำ และแยกพ้ืนท่ีกำรปฏบิตังิำนออกจำกกันอย่ำงชดัเจน

4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องกำรซื้อขำย 
หลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ไว้เป็น 
ลำยลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่ำสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน 2556 และประกำศให้พนักงำน ผู้บริหำร และ
กรรมกำรทุกคนในองค์กรรับทรำบและถือปฏิบัติ  เพ่ือ
ป้องกันกำรน�ำข้อมลูภำยในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันควำม 
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรปฏิบตัหิน้ำที ่โดยมใีจควำม
หลกัๆ ดงัน้ี
• บรษิทัมนีโยบำยอนุญำตให้พนกังำน ซือ้ ขำยหลกัทรพัย์ 

หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ โดยก�ำหนดให้พนักงำน
ต้องเปิดบญัชซีือ้ขำยผ่ำนบรษิทัเท่ำน้ัน และให้ระบวุ่ำ
เป็น “บญัชพีนกังำน” กำรส่งค�ำสัง่ซือ้ขำย ให้ส่งเฉพำะ
กับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทให้เป็น 
ผูบ้นัทกึค�ำสัง่ซือ้ขำยบญัชพีนักงำนเท่ำนัน้ และให้น�ำ
ส่งรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์น้ันต่อผูบ้งัคบับญัชำ
อนุมตัภิำยใน 1 วันท�ำกำร พร้อมทัง้มนีโยบำยก�ำหนด
ระยะเวลำกำรถอืครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะ
เวลำ 1 วัน จงึจะขำยออกได้ 

• ในกรณีท่ีพนกังำนเปิดบญัชกีองทุนส่วนบคุคลกับบรษิทั 
พนักงำนต้องไม่ส่ังกำรให้ผู้จัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ตำมค�ำสัง่ของพนกังำน ให้ผูจ้ดักำร
กองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจลงทุนตำม
กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ได้ก�ำหนดไว้เท่ำน้ัน ท้ังน้ี 
สญัญำต้องระบใุห้ชดัเจนว่ำ เป็นพนกังำนของบรษิทั
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• “บญัชพีนักงำน” หมำยรวมถึง คูส่มรส บตุร และบตุร
บญุธรรมทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะของพนกังำนด้วย 

• ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้องจองซื้อ
หลกัทรพัย์ทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำย ทัง้นีเ้พ่ือป้องกัน
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพ่ือควำมเป็นธรรม
แก่บคุคลท่ัวไป

• ห้ำมมิให้พนักงำนและบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่มีโอกำสท่ีจะได้รับทรำบ
ข้อมลูภำยในของหลกัทรพัย์ท่ีอยู่ใน Watch list และ 
Restricted List ซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์
น้ัน โดยให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรป้องกันกำรใช้
ข้อมลูภำยในเพ่ือประโยชน์ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์

• ก�ำหนดให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับข้อมูลทำงบัญชีและงบกำรเงินท่ียังไม ่
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขำย 
หลกัทรพัย์ของบรษิทั ตัง้แต่ 2 สปัดำห์ก่อนวันสิน้งวด 
จนถึงวันทีบ่รษิทัเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวต่อสำธำรณชน 
และก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทจะต้องไม่ส่ังซื้อ
หรอืขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั ตัง้แต่วันท่ีได้รบัเอกสำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือรับทรำบงบกำรเงิน 
รำยไตรมำสจนถึงวันที่ประกำศงบกำรเงินต ่อ
สำธำรณชน

บรษิทัก�ำหนดให้ฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ในกำรติดตำมดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให ้
เป็นไปตำมข้อก�ำหนด, ข้อห้ำมข้ำงต้น หำกพบกำรไม่ปฏิบตัิ
ตำมระเบยีบ หรอืมกีำรน�ำข้อมลูภำยในไปใช้เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตนจะมีกำรพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบท่ีบริษัท 
ได้ก�ำหนดขึ้น เช่น กำรตักเตือนเป็นหนังสือ, ภำคทัณฑ์  
พักงำน และเลกิจ้ำง เป็นต้น

5. ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้กรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัทเปิดเผยข้อมูลรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเอง 
และบุคคลที่เก่ียวข้องให้บริษัททรำบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
กำรตดิตำมดแูลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องกรรมกำร และผูบ้รหิำร 
ว่ำเป็นไปตำมหลกักำรท่ีต้องท�ำด้วยควำมระมดัระวัง และ
ซือ่สตัย์ สจุรติ (Fiduciary duties) ไม่มรีำยกำรซึง่อำจก่อให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจน�ำไปสูก่ำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ ท้ังนี ้กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีกับธุรกรรมทีท่�ำกับบรษิทั จะไม่มี
ส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ หรอืให้ควำมเห็น หรอืตดัสนิใจใดๆ 
ในรำยกำรดังกล่ำว

6. บรษิทัมโีครงสร้ำงกำรถือหุ้นทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีำรถือหุ้น 
ไขว้กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงไม่ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง โดยบรษิทัได้เปิดเผย 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  
รวมทัง้รำยงำนประจ�ำปี หัวข้อ “นโยบำยและภำพรวมกำร
ประกอบธุรกิจ : โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของบรษิทั”

หมวดที่ 3  
บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่ำ ควำมส�ำเร็จ และควำมมั่นคงอย่ำงย่ังยืนของ
บริษัท ขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ท่ีดีที่บริษัทมีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ี คู่แข่ง 
สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภำครัฐ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ
สนบัสนุนให้มกีำรประสำนผลประโยชน์ในระหว่ำงกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี  
และในขณะเดยีวกันก็มกีำรคุม้ครอง และรกัษำสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
กลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุติธรรมตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องหรือ
ตำมข้อตกลงทีม่กีบับรษิทั ทัง้นีบ้รษิทัจะไม่กระท�ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำร
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจำกนี้ บริษัทได้ร่วมลงนำมแสดงเจตนำเข้ำแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งจัดตั้งโดยควำมร่วมมือ
ของ 7 องค์กรชั้นน�ำ อันได้แก่ สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย 
หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย และสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย เพ่ือร่วมกันส่งเสริมให้เกิดกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสของภำคธุรกิจเอกชน ซึ่งโครงกำรน้ีได้รับกำรสนับสนุนกำร
จัดท�ำโดยรัฐบำลและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบ
ปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

บริษัทได้ก�ำหนดบทบำทของบริษัทที่พึงกระท�ำต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆ ไว้ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้น  บรษิทัมุง่มัน่เพ่ือให้กำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัมผีลกำรด�ำเนินงำนทีด่ ีมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คง มคีวำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั โดยค�ำนงึถึงสภำวะควำมเสีย่งในปัจจบุนัและอนำคต เพ่ือให้เกิดกำรเพ่ิมมลูค่ำและสร้ำงผลตอบแทน 
ทีเ่หมำะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว บรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรด�ำเนินงำนอย่ำงซือ่สตัย์ เปิดเผยข้อมลูให้เกิดควำมโปร่งใส 
เชือ่ถือได้ เป็นธรรม บรหิำรงำนด้วยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั มรีะบบกำรควบคมุและตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือไม่ให้มีกำรแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เก่ียวข้อง และพยำยำม
อย่ำงเต็มที่ในกำรปกป้องทรัพย์สินและด�ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

 บรษิทัส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สทิธิของตนอนัเป็นสทิธิขัน้พ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้น รวมถึงกำรให้สทิธิผูถื้อหุน้ในกำรเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ เก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจ้ำของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ ท่ีเป็น
ปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ

พนักงาน  พนักงำนถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น 
บรษิัทจึงให้ควำมส�ำคัญ ส่งเสริม และสนบัสนนุ ให้พนักงำนได้รับกำรอบรมพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ของบรษิทั เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพของพนกังำนในกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำได้ครอบคลมุผลติภณัฑ์
ทำงกำรเงินที่หลำกหลำยมำกขึ้น รวมถึงให้ควำมส�ำคัญกับควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพของพนักงำนเอง 
อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงหนึ่งของบริษัท ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ บริษัท
ได้จัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ มำกกว่ำ 50 ครั้ง ที่เหมำะสม สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน หลำกหลำยหลักสูตรตำม
ผลิตภัณฑ์ที่มีของบริษัท เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนทั้งในด้ำนกำรท�ำงำน และ
กำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งยังได้น�ำระบบประชุมทำงไกลมำใช้ในกำรจัดอบรม พัฒนำควำมรู้ และแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทให้แก่บุคลำกร ทั้งที่ส�ำนักงำนใหญ่ และส�ำนักงำนสำขำในกรุงเทพ และต่ำงจังหวัดอีก 
17 แห่ง ในเวลำเดียวกัน เพื่อควำมรวดเร็ว ทั่วถึง และท�ำได้สม�่ำเสมอมำกยิ่งขึ้น

 บริษัทดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในสถำนที่ท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัย สะอำด และมีระเบียบ เอื้อต่อกำรท�ำงำน 
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยท่ีแข็งแรงโดยกำรจัดให้มีกำรรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี  
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กำรฝึกโยคะ รวมถึงกำรเช่ำสนำมแบดมินตันให้พนักงำนได้ใช้บริกำร เป็นต้น  

 บรษิทัปฏิบตัต่ิอพนักงำนอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ หน้ำท่ี
รบัผดิชอบ และผลกำรปฏิบตังิำนของพนักงำนแต่ละคน ซึง่ได้รบักำรประเมนิตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน  
อกีท้ังได้จดัให้มสีวัสดิกำรต่ำงๆ ทีเ่หมำะสมให้แก่พนักงำน เช่น กำรจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี กำรประกันชวิีต และ
สุขภำพ รวมทั้งสวัสดิกำรค่ำท�ำฟันให้กับพนักงำน ฯลฯ 

 ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีกำรส่ือสำรระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงสุด คือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกับพนักงำน 
ทุกระดับชั้นในบริษัท ผ่ำนทำงระบบ Intranet เพ่ือให้พนักงำนทุกคนได้มีส่วนรับรู้ รับทรำบ นโยบำย ข่ำวกิจกรรม  
กำรเปลีย่นแปลงหรอืพัฒนำกำรส�ำคญัในองค์กร เพ่ิมกำรมส่ีวนร่วมของพนักงำน ท�ำให้ผูบ้รหิำรและพนักงำนมคีวำม
ใกล้ชดิกันมำกข้ึน  นอกจำกน้ี ยังจะได้รบัข้อคดิ มมุมองจำกผูบ้รหิำร ซึง่จะยังประโยชน์ในกำรท�ำงำนและกำรใช้ชวีติ 
แก่พนักงำนทุกคนอีกด้วย
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ลูกค้า  บริษัทเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ พัฒนำรูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ 
เพ่ิมช่องทำง / ทำงเลือกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ พร้อมทั้งอธิบำยให้ลูกค้ำเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องในกำร
ใช้บริกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ และให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ รักษำผลประโยชน์ของลูกค้ำ 
ด้วยควำมซื่อตรงและสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จำกลูกค้ำเพ่ือเป็นกำรตอบแทนกำรท�ำงำนในหน้ำท่ีของตน 
ปฏบิตัต่ิอลกูค้ำทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมเย่ียงผูม้จีรรยำบรรณในวชิำชพี นอกจำกน้ี บรษิทัมรีะบบในกำรรบัข้อร้องเรยีน
ของลกูค้ำเพ่ือรบีด�ำเนนิกำรหำข้อยุตด้ิวยควำมเป็นธรรมและรวดเรว็ทีส่ดุ รวมทัง้ได้เข้ำร่วมกระบวนกำรระงบัข้อพิพำท
ด้วยวิธีอนุญำโตตุลำกำรที่จัดขึ้นโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพมำกกว่ำกำรแข่งขันด้วยรำคำ โดยจะเห็นได้จำกอัตรำเฉลี่ย 
ค่ำนำยหน้ำสทุธิ (ไม่รวมกำรซือ้ขำยของบรษิทั) สิน้สดุ ปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 0.1860 สงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของกลุม่บรษิทั 
หลักทรัพย์อยู่ท่ีร้อยละ 0.1500 บริกำรที่มีคุณภำพน้ี ยังหมำยควำมรวมถึง กำรพัฒนำเครื่องมือทำงกำรเงินใหม่ๆ  
ในตลำดหลกัทรพัย์ซึง่ให้ผลตอบแทนจำกำรลงทุนทีส่งูกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกทัว่ไป เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมทำงเลอืกในกำร
ลงทนุแก่ผูล้งทนุ ได้แก่ หุน้กู้อนพัุนธ์ (Equity Linked Notes) กองทนุรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund – ETF) 
กำรพัฒนำแอพพลเิคชัน่ ASP Smart ส�ำหรบั Smart Phone และ Tablet เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลู สถิตต่ิำงๆ บทวิเครำะห์
หลกัทรพัย์ทีเ่ป็น Real time ช่วยท�ำให้ลกูค้ำและนักลงทนุใช้ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุได้อย่ำงทนัท่วงที

 ในปี 2556 บรษิทัได้จดัอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ให้กับลกูค้ำ เช่น เทคนิคเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ อนพัุนธ์ DW, ETF, 
กำรลงทุนออนไลน์, กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน และกำรประเมินมูลค่ำหลักทรัพย์ รวมถึงวิธีกำรใช้โปรแกรมต่ำงๆ เพื่อ
ช่วยในกำรวิเครำะห์ ฯลฯ กำรจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกำสให้ลูกค้ำทั้งที่เป็นนักลงทุนรำยย่อย รำยใหญ่ และผู้จัดกำร
กองทุนท้ังในและต่ำงประเทศได้พบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียน ที่นักวิเครำะห์
ของบรษิทัเหน็ว่ำเป็นหลกัทรพัย์ทีม่ปัีจจยัพ้ืนฐำนและแนวโน้มผลประกอบกำรด ีอยู่ในควำมสนใจของนักลงทุน เช่น 
โครงกำร “พบปะผู้บริหำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์” จัดขึ้นจ�ำนวน 3 ครั้ง, โครงกำร “บริษัทจดทะเบียน
พบนักลงทุน” จัดขึ้น จ�ำนวน 8 ครั้ง เป็นต้น 

 บรษิทัได้พัฒนำระบบงำน และน�ำเทคโนโลยต่ีำงๆ เข้ำมำใช้ เพ่ือช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำสำมำรถท�ำธุรกรรม
ต่ำงๆ ได้สะดวก รวดเรว็มำกย่ิงขึน้ รวมทัง้กำรได้รบัข้อมลูข่ำวสำร บทวิเครำะห์ เทปกำรบรรยำยควำมรูท่ี้บรษิทัจดัท�ำขึน้ 
และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท โดยลูกค้ำสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูล เพื่อเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย

คู่ค้า และ เจ้าหนี้   บริษัทปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ รวมท้ังไม่เรียกรับหรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
กับคู่ค้ำ หรือเจ้ำหนี้ของบริษัท ในปี 2556 บริษัทไม่มีกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้กับ
คู่ค้ำหรือเจ้ำหนี้ใดๆ

คู่แข่ง  ปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีอุตสำหกรรมหรือผู้ก�ำกับดูแลจำกทำงกำรก�ำหนดไว้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
กำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับอตัรำค่ำธรรมเนยีมในกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และกำรจ่ำย
ผลตอบแทนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับ 
ของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต ไม่พยำยำมท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย ในปี 
2556 ที่ผ่ำนมำนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ
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หน่วยงานราชการ   บรษิทัก�ำกับดแูลให้กำรด�ำเนินงำนของบรษิทัเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบยีบ ข้อบงัคบัต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทไม่มีกำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือกฎระเบียบของหน่วยงำนท่ี
ควบคุมดูแล นอกจำกนี้ บริษัทมีคณะอนุกรรมกำรป้องกันกำรฟอกเงินและกำรให้เงินสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำย โดยคณะอนกุรรมกำรชดุน้ีจะท�ำหน้ำท่ีปรบัปรงุและก�ำหนดนโยบำย ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในกระบวนกำร
และกฎเกณฑ์กำรกรองข้อมูล และพฤติกรรมท่ีอำจเข้ำข่ำยต้องสงสัย รวมท้ังก�ำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยที่บริษัทก�ำหนด  ให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันยิ่งขึ้น 

สังคมและ   บรษิทัตระหนักและให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งกำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อมและสงัคมเป็นอย่ำงมำก ด้วยกำรให้กำรสนับสนุน
สิ่งแ วดล้อม กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก้ือกูลและสร้ำงสรรค์ต่อสงัคมตำมควำมเหมำะสม โดยกำรใช้ทรพัยำกรท่ีมคีณุภำพของบรษิทั ได้แก่

1. กำรจัดส่งผู้บริหำร และนักวิเครำะห์ของบริษัทเป็นวิทยำกรเผยแพร่ อบรม ควำมรู้เรื่องตลำดทุนผ่ำนองค์กร 
สมำคมและสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ฯลฯ

2. ผู้บริหำรของบริษัทได้เข้ำร่วมมีบทบำทเป็นกรรมกำรในสมำคมและชมรมต่ำงๆ ในกำรให้ควำมคิดเห็นและ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

3. กำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำหำประสบกำรณ์กำรท�ำงำน โดยกำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในหน่วยงำน ต่ำงๆ ของ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี

4. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกำลส�ำคัญๆ เช่น วันสงกรำนต์
5. กำรแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบภัย ด้วยกำรร่วมบริจำคเงินและส่ิงของให้แก่องค์กร 

กำรกุศลต่ำงๆ ตำมโอกำส
6. สนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรประหยัดพลังงำนและทรัพยำกร เช่น กำรปิดดวงไฟที่

ไม่จ�ำเป็น กำรใช้อุปกรณ์ส�ำนักงำนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มำช่วยลดปริมำณกำรใช้
กระดำษ และเพ่ือควำมรวดเร็วในกำรท�ำงำน ด้วยกำรน�ำระบบ Intranet และ work flow มำใช้ในกำรสื่อสำร
ภำยในส�ำนักงำน กำรอนุมัติค�ำขอต่ำงๆ ทำงด้ำนงำนปฏิบัติกำร และงำนบุคคล รวมทั้งกำรติดต่อส่ือสำรกับ
ลูกค้ำ กำรจัดส่งรำยงำนยืนยันกำรซื้อขำยให้กับลูกค้ำทำงไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้รณรงค์และ 
ได้รับควำมร่วมมือจำกลูกค้ำ ร้อยละ 65 ของลูกค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหวบัญชี 

7. กำรจัดกำรประกวดวำดภำพจิตรกรรมภำพเขียนสีอะคริลิค, สีน�้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้ำใบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปลุกกระแสนิยมในงำนศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้ำงเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำในงำนศิลป์ของศิลปินไทย  
ทัง้ยังเป็นกำรสนบัสนนุศลิปินรุน่ใหม่ให้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้ำง ในปี 2556 เป็นกำรจดัครัง้ท่ี 3 ซึง่ได้รบักำรตอบรบั
จำกศลิปิน นักเรยีน นกัศกึษำส่งภำพเข้ำประกวดท้ังหมด 195 ภำพ ซึง่ถือว่ำมำกทีส่ดุเท่ำทีเ่คยจดักำรประกวดมำ

บริษัทมีช่องทำงส�ำหรับกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งจำกพนักงำนในบริษัท และลูกค้ำ ผ่ำน “ตู้รับค�ำร้องเรียนของลูกค้ำ” ส�ำหรับ
กรณีลูกค้ำของบริษัท หรือผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ส�ำหรับกรณีพนักงำน ส่วนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทได้เปิดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ 
ข้อร้องเรียนต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท www.asiaplus.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มำยังกรรมกำรบริหำรของบริษัทได้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตำมหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรที่บริษัทก�ำหนดไว้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวกับค�ำร้องเรียน และชื่อผู้ร้องเรียนไว้เป็นควำมลับ
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หมวดที่ 4   
กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

ในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ตำมระเบียบที่
เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ โดยผ่ำนช่องทำงที่ 
ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยและท่ัวถึง ได้แก่ 
ข่ำวตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รำยงำนประจ�ำปี แบบแสดง
รำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูต่ำงๆ ท้ัง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนเว็บไซต์บรษิทั www.asiaplus.co.th  
อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทำงหน่ึงส�ำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจสำมำรถ 
เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงง่ำยและสะดวก โดยข้อมูลได้มีกำรปรับปรุงให้
เป็นปัจจบัุน และครบถ้วนอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนี ้บรษิทัได้เปิดเผย 
งบกำรเงินรำยไตรมำสฉบับก่อนสอบทำน และงบกำรเงินประจ�ำปี
ฉบับก่อนตรวจสอบเพ่ิมเตมิจำกข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทำง 
กำรเงินที่รวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังกำรตรวจสอบ/  
สอบทำนนั้น ไม่มีผลแตกต่ำงที่มีนัยส�ำคัญแต่อย่ำงใด 

• คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัท และ 

งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
2556 มคีวำมถูกต้อง ใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม และถือปฏิบตัิ
โดยสม�ำ่เสมอ ตลอดจนได้มกีำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผล 
อย่ำงรอบคอบในกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัท เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกน้ี บริษัทยังมี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีประกอบด้วยผูม้คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ  
และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน เพ่ือท�ำหน้ำที่ 
ในกำรก�ำกับดแูลสอบทำนควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ
อกีด้วย ท�ำให้มัน่ใจได้ว่ำงบกำรเงนิของบรษิทัสำมำรถเชือ่ถือได้ 
และสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัตำมท่ีเป็นจรงิ

• ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทนั้น บริษัทจะยึดหลัก 

ในเร่ืองกำรให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย ควำมชัดเจน ถูกต้อง 
โปร่งใส น่ำเชือ่ถือ ตรงไปตรงมำ และสำมำรถแจกแจงข้อมลูต่ำงๆ 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้ำใจง่ำย และทันเวลำ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ี

 

 กรณกีำรแถลงข่ำวสำรหรอืประชำสมัพันธ์ทีเ่ก่ียวกับข้อมลูส�ำคญั
ของบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร และ กรรมกำรบริหำร จะ
เป็นผูม้อี�ำนำจกระท�ำกำร อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัอำจมอบหมำยให้ 
ผู้บริหำรแต่ละสำยงำนรับผิดชอบแทนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 
สำยงำนน้ันๆ

 บริษัทได้จัดช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้ำ
สำมำรถตดิต่อ สือ่สำร หรอืสอบถำมข้อมลูต่ำงๆ ทัง้ข้อมลูเก่ียวกับ 
งบกำรเงินของบรษิทั และข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกับบรษิทั ไว้หลำกหลำย 
ช่องทำงด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บรษิทั www.asiaplus.co.th หรอื
อเีมล์ public_relations@asiaplus.co.th หรอืแม้แต่ทำงโทรศพัท์ 
ซึง่ในปีทีผ่่ำนมำมนีกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ลกูค้ำ หรอืแม้แต่ผูส้นใจได้ใช้
ช่องทำงเหล่ำนีใ้นกำรตดิต่อสือ่สำรกับบรษิทั

 ในปี 2556 บรษิทัได้น�ำเสนอผลงำนให้แก่นกัวิเครำะห์ นกัลงทุน 
และสือ่มวลชนทรำบ เป็นระยะๆ อย่ำงสม�ำ่เสมอ ในรปูแบบของ
กำรจดักิจกรรมของบรษิทัเอง หรอื เข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ เช่น ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกำสให้ 
นักวิเครำะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหำรเพ่ือ
สอบถำมข้อมลูควำมคบืหน้ำเก่ียวกับกำรด�ำเนินกิจกำรของบรษิทั 
รวมถึงกำรให้ควำมรูแ้ก่นักลงทนุ เช่น งำนบรษิทัจดทะเบยีนพบ 
ผูล้งทนุ (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City, ฯลฯ  
นอกจำกน้ี บริษัทยังได้จัดท�ำข่ำวสำรของบริษัทเผยแพร่ผ่ำน
สือ่มวลชน เพ่ือให้นกัลงทนุได้ทรำบควำมเคลือ่นไหวของบรษิทั 
ทัง้ยังจดัให้มกีำรเผยแพร่ข่ำวประชำสมัพันธ์  และข้อมลูข่ำวสำร 
สำรสนเทศ ลงเว็บไซต์ของบรษิทัอย่ำงต่อเน่ือง สม�ำ่เสมอ เพ่ือให้
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ได้รบัข้อมลูอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

หมวดที่ 5   
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

• โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบรษิทัมจี�ำนวน 9 คน 

ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 4 คน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
1 คน และกรรมกำรท่ีมตี�ำแหน่งบรหิำร 4 คน ซึง่มสีดัส่วนและ 
จ�ำนวนที่ เหมำะสมกับขนำดของกิจกำรของบริษัท ท้ังน้ี 
รำยละเอยีด ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรบรษิทัปรำกฏอยู่
ในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจดักำร”

 อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรอิสระของบริษัทมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ
จ�ำนวนตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย กรรมกำรอสิระของบรษิทัทกุคนล้วนมคีณุสมบตัิ
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ครบถ้วนตำมนิยำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ และบรษิทั
ก�ำหนดขึ้น ดังรำยละเอียดในหัวข้อ ”กำรสรรหำและแต่งตั้ง
กรรมกำร และผูบ้รหิำรสงูสดุ” หน้ำ 55 กรรมกำรอสิระของบรษิทั
มคีวำมเป็นอิสระ ปรำศจำกควำมสมัพันธ์อืน่ใดอนัอำจมอีทิธิพล
ต่อกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ และเพียงพอท่ีจะสำมำรถ
สร้ำงกลไกเพ่ือถ่วงดุลอ�ำนำจภำยในคณะกรรมกำรของบริษัท 
ไม่ให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดมอี�ำนำจเหนอืกำรตดัสนิใจของ 
คณะกรรมกำรบรษิทั ท�ำให้กรรมกำรทกุคนสำมำรถแสดงควำม
เหน็ได้อย่ำงอสิระ ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้ นำยวิรชั 
อภิเมธีธ�ำรง กรรมกำรอสิระ ซึง่เป็นผูท่ี้มคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ 
และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน รวมท้ังกำรสอบทำน
งบกำรเงินเป็นอย่ำงด ี ให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 บริษัทได้แต่งต้ัง นำงชุมสำย ตันติเศวตรัตน์ ผู้ช่วยกรรมกำร 
ผู ้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ เป็น 
เลขำนุกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เป็น
ผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
ต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับงำนเลขำนกุำรบรษิทั รำยละเอยีดหน้ำทีแ่ละ
ควำมรับผิดชอบหลักของเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏอยู่ในหัวข้อ 
“โครงสร้ำงกำรจดักำร” หน้ำ 48

• ควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรของคณะกรรมกำร
 ประธำนกรรมกำรเป็นตวัแทนกลุม่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ซึง่ถือหุน้ร้อยละ  

13.55 ของทนุทีเ่รยีกช�ำระแล้ว แม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะไม่ได้
เป็นกรรมกำรอสิระ แต่ก็สำมำรถปฏิบตัหิน้ำทีป่ระธำนกรรมกำร
ได้อย่ำงสมบูรณ์ อย่ำงไรก็ดี ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำรของบรษิทัเป็นคนละคนกัน  ซึง่บรษิทัได้ก�ำหนด
บทบำท อ�ำนำจ และหน้ำทีข่องท้ัง 2 ต�ำแหน่งไว้อย่ำงชดัเจน โดย 
ประธำนกรรมกำรจะเป็นผู้ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยโดยรวม
ของบริษัท ส่วนประธำนกรรมกำรบริหำรจะท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้น�ำ 
ด้ำนบริหำร น�ำนโยบำยจำกคณะกรรมกำรไปสูภ่ำคปฏิบติั

• ควำมเหมำะสมของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบด้วย บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำย

ในด้ำนทักษะ ควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์ มวิีสยัทศัน์  
และควำมสำมำรถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให ้
ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังสำมำรถอุทิศเวลำ และ
ควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือเสริมสร้ำงให้บริษัท 
มรีะบบบรหิำรจดักำรทีด่ ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้ำงควำม
เชือ่มัน่ และควำมมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝำ่ย ทั้งนี้บริษัทมิได้ก�ำหนดจ�ำนวนกิจกำรอื่นที่
กรรมกำรจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง แต่ให้กรรมกำรใช้ดลุยพินจิในกำร
พิจำรณำถึงจ�ำนวนบรษิทัท่ีเหมำะสมในกำรทีจ่ะรบัต�ำแหน่งเป็น
กรรมกำรในขณะใดขณะหน่ึง และแน่ใจว่ำมเีวลำอย่ำงเพียงพอ 
ในกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรเพ่ือตดิตำมกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัท และสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัท
ได้อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ ท้ังน้ีไม่มีกรรมกำรบริษัท
ท่ำนใดไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 
5 แห่ง นอกจำกนี้ กรรมกำรท่ีไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องรำยงำน
ข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัททรำบด้วย ท้ังนี้คุณสมบัติ
ของกรรมกำร รวมท้ังกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคน  
จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทรำบใน หัวข้อ “รำยละเอียดเก่ียวกับ 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร” และในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี  
(แบบ 56-1)

 ประธำนกรรมกำรบรหิำร (Chief Executive Officer) และกรรมกำร
บรหิำรผูค้วบคมุดแูลกิจกำรสนับสนุน (Chief Operating Officer) 
เป็นกรรมกำรบริหำรผู้ดูแลก�ำกับกำรด�ำเนินงำนประจ�ำวันและ
ปฏิบตังิำนเตม็เวลำ และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทกุคนด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกิน 2 บรษิทั เพ่ือให้
มเีวลำเพียงพอในกำรดแูลกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทัให้เป็นไป
ตำมวตัถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงเตม็ท่ี เพ่ือสร้ำงมลูค่ำกิจกำร
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรบรหิำรผูค้วบคมุดูแลกิจกำรสนบัสนุน ได้รบัแต่งตัง้ให้
เป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยในฐำนะตวัแทนของบรษิทั อกีคนละ 
1 แห่ง เพ่ือตดิตำม ดูแลกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัย่อย 

• ควำมโปร่งใสในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท
 บรษิทัได้ก�ำหนดวิธีกำรสรรหำกรรมกำรทีเ่ป็นทำงกำรและโปร่งใส 

โดยคณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ มคีณุสมบตัเิหมำะสมท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรเสนอต่อที่ประชุมกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติ โดยบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรไว้  
ดงัรำยละเอยีดปรำกฏในหัวข้อ “กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร
และผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ” หน้ำ 55

• วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร
 บริษัทได้ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรไว้อย่ำง

ชดัเจนว่ำ ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ให้กรรมกำรออก
จำกต�ำแหน่งหนึง่ในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่ง
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ออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไมไ่ด้ กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทีส่ดุกบั
ส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก 
และปีท่ีสอง ภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลำกกันว่ำผูใ้ด 
จะออก ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้ 
เป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระน้ี 
อำจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้

 บรษิทัเหน็ว่ำกรรมกำรของบรษิทัทุกคนซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้จำก
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ต่ำงเป็นกรรมกำรท่ีทรงคณุวุฒ ิมคีวำมรู ้ควำม
สำมำรถ ประสบกำรณ์ มคีณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนปฏบิตัิ
หน้ำท่ีได้อย่ำงดี และช่วยพัฒนำบริษัทตลอดมำ และที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ยังคงไว้วำงใจเลอืกต้ังกรรมกำรดังกล่ำวกลบัเข้ำมำเป็น
กรรมกำรใหม่น้ัน บรษิทักย่็อมจะต้องเคำรพสทิธิของผูถื้อหุ้นจงึ
ไม่ได้มกีำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งตดิต่อกันของ
กรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจน 

• ประสิทธิภำพกำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมกำรมคีวำมใส่ใจในผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั โดยท�ำ

หน้ำท่ีเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นชอบและมส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนดวิสยัทัศน์  
กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท ที่
น�ำเสนอโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ 
ฝ่ำยจดักำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีก�ำหนดไว้อย่ำง 
มปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบรษิทั 
ยังได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมกำร 
ชดุต่ำง  ๆไว้อย่ำงชดัเจน รวมท้ังมกีำรสือ่สำรบทบำทหน้ำทีแ่ละควำม 
รับผิดชอบดังกล่ำวต่อกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร และพนักงำนของ 
บริษทัได้รับทรำบด้วย กรรมกำรฝ่ำยจดักำรของบรษิทัก็ได้มส่ีวนร่วม 
ในกำรท�ำงำนใกล้ชิดกับทำงกำร และสมำคมบริษัทหลักทรัพย์  
และให้ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ 
ตลอดจนสภำพแวดล้อมเก่ียวกับกำรแข่งขนัในทำงธุรกิจ

 คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรบริหำร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรก�ำหนดและรักษำไว้
ให้มีซึ่งระบบควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ ท้ังทำงด้ำนกำรเงิน  
กำรปฏบิตังิำน และกำรปฏิบติัตำมกฎระเบยีบของทำงกำร อกีท้ัง
จดัให้มกีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมปีระสทิธิภำพเพียงพอใน
กำรปกป้องรกัษำ และดูแลเงนิลงทุนของผูถื้อหุน้และสนิทรพัย์ของ
บรษิทัอยู่เสมอ บรษิทัมหีน่วยงำนอสิระทีต่รวจสอบกำรปฏิบตังิำน 
ครอบคลุมทุกธุรกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คูไ่ปกับกำรรำยงำนต่อกรรมกำรบรหิำร
ทีร่บัผดิชอบโดยตรงในเรือ่งดงักล่ำว 

 บริษัทได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล และ 
ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิทั ดงันี้

1. ฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบ ท�ำหน้ำท่ี
• เป ็นศูนย์กลำงในกำรให้ควำมรู ้และค�ำแนะน�ำ 

แก่บคุลำกรของบรษิทั เพ่ือให้บคุลำกรดงักล่ำวเข้ำใจ
และสำมำรถปฏิบตังิำนตำมกฎเกณฑ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
รวมทั้งต้องจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (compliance 
manual) และกำรจัดอบรมควำมรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์
ดงักล่ำวให้แก่บคุลำกรของบรษิทัด้วย

• ติดตำมกฎเกณฑ์ท่ีมีกำรแก้ไข และรำยงำนให ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัทรำบ

• ระบุควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ในกำร
พัฒนำหรอืท�ำธุรกรรมใหม่ของบรษิทั

• ติดตำมดูแลให้บุคลำกรของบริษัทมีกำรปฏิบัติงำน 
ตำมกฎเกณฑ์ของบรษิทัและหน่วยงำนก�ำกับดแูล

• ระบุและประเมินป ัจจัยที่อำจมีผลท�ำให ้บริษัท 
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ได้ พร้อมท้ัง 
เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขแก่พนักงำนและผูบ้รหิำร
ของบรษิทั

• ตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ ์
ในกำรปฏิบัติงำนของบริษัท และรำยงำนผลกำร 
ตรวจสอบ หรือสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัทรำบตำมล�ำดับ

• จดัท�ำแผนกำรตรวจสอบหรอืสอบทำนกำรปฏบิตังิำน
ประจ�ำปี (compliance plan) ซึง่มรีำยละเอยีดเก่ียวกับ 
ขอบเขตและระยะเวลำกำรตรวจสอบหรือสอบทำน
หน่วยงำนของบรษิทั

• จัดท�ำรำยงำนกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี 
(annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั และจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวให้กับองค์กรก�ำกับดแูล

เพ่ือให้หน่วยงำนดงักล่ำวมคีวำมเป็นอสิระสำมำรถท�ำหน้ำที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่ำงเตม็ท่ี จงึก�ำหนดให้หน่วยงำนน้ี 
ขึ้นตรงและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรษิทั ได้แต่งตัง้ให้ นำยจริศกัดิ ์องค์ไพบลูย์  
ผูอ้�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้ำงำน
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ตรวจสอบภำยในและผูก้�ำกับดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั 
(Head of Compliance) โดยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เป็นผูม้ี
คณุสมบัตแิละประสบกำรณ์เหมำะสม เป็นไปตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด

2. สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยง
ของบรษิทั จดัให้มนีโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง และควบคมุ
ดแูลให้มกีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งในด้ำนต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทรวมถึงกฎ
ระเบียบของทำงกำร ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำน Market Risk ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของสำยงำน 
Market Risk

 
 นอกจำกนียั้งจดัให้มนีโยบำยกำรบรหิำรควำมต่อเน่ืองทำง

ธรุกจิ โดยท�ำกำรทดสอบเปน็ประจ�ำทกุป ีเพือ่ให้มั่นใจว่ำ
หำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน บริษัทสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้
อย่ำงต่อเน่ือง อีกท้ังมีแผนส�ำรองฉุกเฉินวิกฤติกำรณ์เพ่ือ
รองรบัสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิเฉพำะเรือ่ง เช่น กำรจลำจล และ
อุทกภัย เป็นต้น

 
 ในปี 2556 สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกับสำยงำน 

Market Risk เริม่จดัให้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ท้ังองค์กร 
(Enterprise Risk Management -ERM) เพ่ือให้บริษัท
สำมำรถจดัสรรทรพัยำกรในกำรจดักำรควำมเสีย่งตำมระดบั
ควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธิภำพ

3. สำยงำน Market Risk เป็นหน่วยงำนท่ีจัดตั้งข้ึนใหม ่
ในปี 2556 เพ่ือเข้ำมำดแูลบรหิำรงำนด้ำนควำมเสีย่งจำกภำวะ 
ตลำด (Market Risk) ตลอดจนกำรใช้วิธีวิเครำะห์เชงิปรมิำณ
ในกำรวัด และจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตังิำนส�ำหรบั
ธุรกิจ และผลติภัณฑ์ต่ำงๆ ของบรษิทั ทัง้ท่ีมอียูใ่นปัจจบุนั 
และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงผลติภณัฑ์ใหม่ทีก่�ำลงัจะเกิดข้ึนใน
อนำคต โดยสำยงำน Market Risk ได้จดัท�ำนโยบำยบรหิำร
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดที่ชัดเจน และเป็นลำยลักษณ์อักษร 
และน�ำนโยบำยน้ันไปปฏิบัติเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงด้ำน
ตลำด ซึง่ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ง ก�ำหนดวิธี
กำรวัดค่ำควำมเสีย่ง กำรออกแบบรำยงำน จดัท�ำรำยงำน
แสดงสถำนะควำมเสีย่งด้ำนตลำด ตรวจสอบ และควบคมุ
กระบวนกำรท�ำงำนให้อยู่ภำยใต้ควำมเสีย่งท่ีเหมำะสม  และ
โดยเหตุที่กลไกกำรท�ำงำนต่ำงๆ จะถูกระบุอยู่ในนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำด  ดังนั้น สำยงำน Market 

Risk จงึมหีน้ำทีอ่กีประกำรหนึง่ ในกำรจดัท�ำร่ำงนโยบำย
บรหิำรควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ ขึน้  และน�ำเสนอขออนมุติัจำก  
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถึงต้องมกีำรทบทวน
อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยเริ่มจำกกำรจัดท�ำนโยบำยบริหำร 
ควำมเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นนโยบำยหลัก อยู่เหนือ
นโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนตลำด และนโยบำยบรหิำร
ควำมเสีย่งด้ำนอืน่ๆ เช่น ด้ำนเครดติ ด้ำนกำรปฏบิตังิำน ฯลฯ 
อกีชัน้หน่ึง เพ่ือให้มคีวำมสอดคล้องกนั มกีำรก�ำหนดขัน้ตอน 
กำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ ครบถ้วน ครอบคลมุถึง กำรตรวจสอบ
ควำมเส่ียง และกำรรำยงำนควำมเส่ียงต่ำง  ๆโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกรณีที่มีกำรละเมิดขอบเขตควำม
เสี่ยงท่ีก�ำหนด (Risk Limits) และขั้นตอนสุดท้ำย ธุรกิจ
ต่ำงๆ ควรได้รบักำรประเมนิ “ผลตอบแทนทีป่รบัด้วยควำม
เสีย่งรวมทกุด้ำนต่อส่วนทนุ” เพ่ือให้ในท้ำยทีส่ดุ บรษิทัจะมี
กำรตรวจสอบทีด่ ี และสำมำรถด�ำรง และจดัสรรเงนิกองทุน  
ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และสบืเนือ่งจำกสำยงำน Market Risk  
เป็นหน่วยงำนท่ีต้องอำศัยองค์ควำมรู้ด้ำน “วิศวกรรม 
กำรเงิน” เป็นหลกั สำยงำน Market Risk จงึสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรูท้ีเ่ป็นนวัตกรรมทำงกำรเงนิ และให้ค�ำปรกึษำเรือ่ง
สถิติ เศรษฐมิติ และกำรวิเครำะห์ทำงคณิตศำสตร์ขั้นสูง 
ให้กับหน่วยงำนอืน่ๆ ได้อกีด้วย

• กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
 ในรอบปี 2556 คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และ

คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ มกี�ำหนดกำรประชมุเป็นดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน  
โดยมีกำรก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำ และอำจจะม ี
กำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ�ำเป็น กำรพิจำรณำ
ตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัเป็นส่วนหน่ึงของวำระ
ประจ�ำของกำรประชุม กำรประชุมด�ำเนินไปในลักษณะที ่
เอือ้อ�ำนวยให้มกีำรน�ำเสนอ พิจำรณำ และอภิปรำยในรปูแบบ 
ทีเ่หมำะสม  ก่อนกำรประชมุ คณะกรรมกำรจะได้รบัหนังสอื
เชญิประชมุพร้อมวำระกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน

 ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำร ได้ร่วม 
ในกำรพิจำรณำก�ำหนดเรื่องเข ้ำวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำร โดยพิจำรณำให้แน่ใจว่ำเรื่องท่ีส�ำคัญได ้
น�ำเข้ำมำรวมไว้แล้ว กรรมกำรแต่ละคนต่ำงมคีวำมเป็นอสิระ
ทีจ่ะเสนอเรือ่งเข้ำสูว่ำระกำรประชมุคณะกรรมกำรได้
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 ในกรณทีีม่กีรรมกำรได้รบัแต่งต้ังเข้ำใหม่ คณะกรรมกำรบรษิทั 
ท้ังคณะจะร่วมชี้แจงให้กรรมกำรใหม่ทรำบถึงนโยบำย 
ของบริษทั และกำรประกอบธุรกิจโดยรวมของบรษิทั

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชมุเป็นประจ�ำอย่ำงน้อย 
ปีละ 6 คร้ัง ได้แก่ 
• กำรประชุมเพ่ือหำรือร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รวม 4 ครั้ง เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบงบกำรเงิน
รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปีของบริษัท และ 
น�ำเสนองบกำรเงนิท่ีผูส้อบบญัชสีอบทำน และตรวจสอบ 
แล้วต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ต่อไป ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุร่วมกับ 
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มผีูบ้รหิำรของบรษิทัเข้ำร่วมประชมุ
ด้วย 1 ครั้ง

• กำรประชุมร่วมกับฝ่ำยงำนที่ท�ำหน้ำท่ีควบคุมกำร
ปฏิบัติงำน กำรควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบ
ภำยใน ดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนงำน  
และรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยงำน
ก�ำกับดังกล่ำว รับทรำบกฎระเบียบของทำงกำร และ
ผลกำรตรวจสอบขององค์กรก�ำกับดูแลภำยนอก   
รวม 2 ครั้ง

นอกจำกนี ้มกีำรประชมุพิจำรณำเรือ่งอืน่ตำมควำมจ�ำเป็น 
หรือเหตุกำรณ์ส�ำคัญอื่นๆ โดยในปี 2556 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งสิ้น รวม 8 ครั้ง

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรประชุมเป็นรำย
ไตรมำส ปีละ 4 ครัง้

4. คณะกรรมกำรสรรหำ มกีำรประชมุปีละ 2 ครัง้
5. คณะกรรมกำรกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มกีำรประชมุปีละ 

2 คร้ัง
6. กำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร  ซึ่งได้แก่ 

กรรมกำรอิสระท้ัง 4 ท่ำน ได้มีกำรประชุมระหว่ำงกันเอง
จ�ำนวน 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจดักำร
ที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมประชุมด้วย 
ทัง้นี ้ได้แจ้งให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรทรำบถึงผลของกำร
ประชมุด้วย
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ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ โดยมีกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน ดังนี้

รายชื่อ

กรรมการ

ต�าแหน่ง คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

บริหาร

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะ

กรรมการ

สรรหา

คณะ

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

วนัท่ีได้รบัแต่งต้ัง

จากท่ีประชมุ

ผูถ้อืหุน้/

คณะกรรมการบรษิทั

นำยชำลี 
โสภณพนิช

ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรสรรหำ / 
กรรมกำรบริหำร

11/12 - - - 2/2 - 25 เมษำยน 2531

นำยก้องเกียรติ 
โอภำสวงกำร

ประธำนกรรมกำรบรหิำร /
กรรมกำรสรรหำ

11/12 10/10 - - 2/2 - 27 พฤษภำคม 2547

นำยวิรัช 
อภิเมธีธ�ำรง

กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  
กรรมกำรสรรหำ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

12/12 - 8/8 - 2/2 5/5 27 พฤษภำคม 2547

นำยไมเคิล 
เดวิด 
โรเบิร์ตส

กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

12/12 - - 2/2 5/5 16 มกรำคม 2541

นำยโสภณ 
บุณยรัตพันธุ์

กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรสรรหำ / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

12/12 - 8/8 2/2 2/2 5/5 20 พฤษภำคม 2542

นำยสำธิต 
ชำญเชำวน์กุล

กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

12/12 - 8/8 - 2/2 5/5 27 พฤษภำคม 2547

นำงณินทิรำ 
โสภณพนิช

กรรมกำร / 
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร

12/12 8/10 - - - - 18 เมษำยน 2537

นำยพัชร 
สุระจรัส

กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

11/12 10/10 - - - 5/5 1 มีนำคม 2544

นำยจิรวัฒน์ 
ลิ้วประเสริฐ

กรรมกำรบริหำร 12/12 10/10 - - - - 11 เมษำยน 2533

• กำรประเมินตนเองคณะกรรมกำร
 คณะกรรมกำรบรษิทัได้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรท้ังคณะเป็นประจ�ำทกุปีเพ่ือให้มกีำรพิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ

กำรท�ำงำน และประเมนิกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของตน อนัจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีโดยกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นผูก้รอกแบบ
ประเมนิ และน�ำผลกำรประเมนิท่ีได้ไปพิจำรณำในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้น้ี คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้มกีำรประเมนิ
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ี และผลงำนของประธำนกรรมกำรบรหิำรด้วย เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนกรรมกำรบรหิำร
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• ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้กรรมกำรนัน้ ได้รบัอนุมติัจำกผูถื้อหุ้น โดยก�ำหนดเป็นงบประมำณไว้ในกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที ่1/2547 

เมือ่วันท่ี 27 พฤษภำคม 2547 เป็นจ�ำนวนเงนิปีละไม่เกิน 15 ล้ำนบำท มผีลตัง้แต่ปีบญัช ี2547 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมกีำรเปลีย่นแปลง ท้ังน้ี 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูพิ้จำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยปีภำยในวงเงนิดังกล่ำว ซึง่อตัรำจะสอดคล้องกับ
อตุสำหกรรม สำมำรถสร้ำงแรงจงูใจในกำรปฏิบตังิำนและรกัษำกรรมกำรท่ีมคีณุภำพไว้ได้ อกีท้ังยังมคีวำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีควำม 
รับผดิชอบทีเ่พ่ิมขึน้ ทัง้น้ี กรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จะได้รบัค่ำตอบแทนเพ่ิมเตมิ
ตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึน

 ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรจะเป็นไปตำมผลประกอบกำรของบรษิทั ผลงำนของผูบ้รหิำรแต่ละคน โดยคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน  
เป็นผูพิ้จำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน จ�ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ส�ำหรบัปี 2556 สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 
2556 ได้แสดงรำยละเอยีดไว้ในหวัข้อ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร”

• กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
 คณะกรรมกำรบรษิทัทัง้ 9 คน ได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำรของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors 

Association) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และเข้ำรบักำรอบรมเพ่ิมเตมิในหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) อกี 3 คน นอกจำกนี ้บรษิทัยังได้ส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มกีำรฝึกอบรม กำรให้ควำมรู ้หรอืเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ แก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร เลขำนกุำรบรษิทั เพือ่ให้มกีำรปรบัปรงุกำรปฏบิติังำนอย่ำงต่อเน่ือง และเพ่ิมพูนควำมรูด้้ำนต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับบทบำทหน้ำทีท่ีไ่ด้รบั
มอบหมำยในฐำนะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั อกีทัง้ยังจดักำรอบรมให้ควำมรูใ้นเรือ่งของผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ของบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพ่ือ
เตรยีมควำมพร้อมให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ซึง่กำรฝึกอบรมและให้ควำมรูน้ั้นกระท�ำท้ังเป็นภำยในบรษิทัและ 
ใช้บริกำรของสถำบนัภำยนอก 

 นอกจำกนี ้บรษิทัยังได้จดัให้กรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำทัง้ในเขตกรงุเทพ และต่ำงจงัหวัด เข้ำร่วมสมัมนำเก่ียวกับ
ยุทธศำสตร์ธุรกิจของบรษิทั เพ่ือร่วมกันผลกัดนัให้บรษิทับรรลเุป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ท่ีวำงไว้ 
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การด�าเนินธุรกิจปกติ  

(In process) ของบริษัท 

ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย

• กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
• กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
• กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
• ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
• กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
• กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
• กำรมีนวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด�ำเนินงำนที่

มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผดิชอบต่อสงัคม

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการในการเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนในการซ้ือขายหลักทรัพย์  

ให้ค�าแนะน�า หรือข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจลงทุน ดูแลบริหารทรัพย์สินของลูกค้าให้ได้รับผลตอบแทน 

การลงทนุสงูสดุนัน้ ผูป้ระกอบธุรกจิจะต้องมคีวามน่าเชือ่ถอืทัง้ด้านฐานะการเงนิ ความรู ้ความสามารถ และ

มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ เพือ่ให้ผูล้งทนุอกีทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยี มคีวามเชือ่มัน่ ไว้วางใจในกจิการและผูบ้รหิารของ

กจิการนัน้ ๆ  ประกอบกบัธรุกจิหลกัทรพัย์เป็นธรุกจิทีอ่งิอยูกั่บภาวะเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังของประเทศ  

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะวกิฤตย่อมมสีงูกว่าธรุกจิหรอือตุสาหกรรมประเภทอืน่ๆ  จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่

ที่จะต้องด�าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่เหตุวิกฤตใด ๆ จะเกิดขึ้น

อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินธุรกิจย่อมมจีดุมุง่หมำยท่ีต้องกำรผลตอบแทนจำกกำรลงทุน คอื ก�ำไร และต้องกำร 
ควำมมั่นคง ควำมก้ำวหน้ำหรือกำรเจริญเติบโต กำรที่ธุรกิจจะเติบโตอย่ำงย่ังยืนได้น้ัน ไม่ใช่อยู่ที ่
ผลประโยชน์หรอืก�ำไรขององค์กรเพียงอย่ำงเดยีว แต่จ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงกำรคืนก�ำไรในสิง่ท่ีดงีำมสูส่งัคม 
ควบคูกั่นไปด้วย กำรด�ำเนนิธุรกิจทีค่�ำนงึถึงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่หมำยรวมไปถึงกำรใส่ใจดแูลรกัษำ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ภำยใต้จริยธรรม กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ย่อมน�ำไปสู ่
กำรด�ำเนินธุรกิจที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน

ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

“ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม”

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรเติบโตและมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืน
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กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืน 
ที่อำจได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตำมแนวทำงดังต่อไปนี้

• บริษัทปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่อุตสำหกรรมหรือผู้ก�ำกับ
ดูแลจำกทำงกำรก�ำหนดไว้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรปฏิบัติตำม 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย 
หลักทรัพย์จดทะเบียน และกำรจ่ำยผลตอบแทนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 
รกัษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบตัใินกำรแข่งขนั ไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็น
ควำมลบัของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรทีไ่ม่สจุรติ ไม่พยำยำมท�ำลำย
ชือ่เสยีงของคูแ่ข่งด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย ในปี 2556 ทีผ่่ำนมำนี้ 
บรษิทัไม่มข้ีอพิพำทในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับคู่แข่งทำงกำรค้ำแต่ประกำรใด

• บริษัทก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย และระเบยีบ ข้อบงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครดั 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบรษิทัไม่มกีำรกระท�ำใดๆ ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรอื 
กฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีควบคุมดูแล นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดตั้ง 
คณะอนุกรรมกำรป้องกันกำรฟอกเงิน และกำรให้เงินสนับสนุนทำง 
กำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยขึน้ เพ่ือท�ำหน้ำทีป่รบัปรงุและก�ำหนดนโยบำย 
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในกระบวนกำรและกฎเกณฑ์กำรกรองข้อมลู และ
พฤติกรรมท่ีอำจเข้ำข่ำยต้องสงสยั รวมท้ังก�ำหนดบทลงโทษในกรณีที่
พนกังำนและเจ้ำหน้ำทีข่องบรษิทัไม่ปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และนโยบำย
ท่ีบริษทัก�ำหนด  ให้มคีวำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจบุนัย่ิงขึน้

• บริษัทมีนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเพ่ือป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีส่วนได้เสียไม่มี
ส่วนร่วมในกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ นอกจำกนี้ บริษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และดูแลกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษิทัมนีโยบำยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมจีรรยำบรรณและธรรมำภิบำล โดยยึดมัน่ 
ในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมถึงกำรแสดงเจตนำรมณ ์
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น และกำรรับ – ให้สินบนทุกรูปแบบ โดย 

• บริษทัเข้ำร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์เข้ำแนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งเป็นโครงกำรที่ด�ำเนินกำรโดยควำมร่วมมือ
ของ 7 องค์กรชั้นน�ำ อันได้แก่ สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมำคม
ธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย และสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

• บรษิทัมนีโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ โดย
ก�ำหนดให้ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และ
บรษิทัในเครอืทุกแห่งจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตำม
นโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งคดั โดยนโยบำยน้ีครอบคลมุ
ในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้ กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
กำรบรจิำคเพ่ือกำรกุศล เงนิสนบัสนุน ค่ำของขวัญ 
สนิบน/เงนิทจุรติ และควำมสมัพันธ์กับบคุคลท่ีสำม 
นอกจำกน้ียังรวมถึงนโยบำยในกำรแจ้งเบำะแส
เก่ียวกับกำรทจุรติ คอร์รปัชัน่ กำรรบั-ให้สนิบน และ
นโยบำยกำรป้องกันและกำรก�ำกับดแูล

• บรษิทัได้ก�ำหนดระเบยีบ วิธีปฏบิตัเิพ่ือให้พนักงำน
รับทรำบ และถือปฏิบัติ  เ พ่ือให้เป ็นไปตำม 
พระรำชบญัญัตป้ิองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

• บริษัทได ้น�ำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำของ
สถำบนักำรเงนิ (CDD Gateway System) เข้ำมำใช้ 
เพ่ือช่วยในเรื่องกำรตรวจสอบรำยละเอียดของ
ลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน เพื่อ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน และต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง 
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

0 2

0 1
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กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต ่อแรงงำน 

อย่ำงเป็นธรรม

พนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำอย่ำงย่ิงต่อควำมก้ำวหน้ำและ
ควำมส�ำเร็จของบริษัท บริษัทปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเสมอภำค 
เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
หน้ำท่ีรบัผดิชอบ และผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละคน อกีท้ัง  
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและเงื่อนไขกำรท�ำงำนให้พนักงำน 
มีคุณภำพชีวิตที่ดี และได้มีโอกำสแสดงศักยภำพ ตลอดจนได้รับ
โอกำสในกำรฝึกฝนและเพ่ิมพูนทกัษะในกำรท�ำงำน โดยมแีนวทำง
ดังนี้

• ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในสถำนที่ท�ำงำนให้มีควำม
ปลอดภัย สะอำด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ 
เพ่ือเอื้อต่อกำรท�ำงำนของพนักงำน ในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ 
บรษิทัได้เปลีย่นเครือ่งคอมพิวเตอร์ทีม่อีำยุใช้งำนเกินกว่ำ 5 ปี  
ให้กับพนักงำน รวมทั้งเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส�ำหรับ
กำรดูโปรแกรม Bisnews ของเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดและของ
ลกูค้ำ รวมเป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 247 เครือ่ง เพ่ือช่วยอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรท�ำงำนของพนกังำน และเจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำดให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

• บริษัทปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม และให้ 
ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ 
รับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน ซึ่ง 
ได้รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน 

• บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรท่ีเหมำะสม เช่น กำรจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลีย้งชพี กำรประกันชวิีต และสขุภำพ ค่ำรกัษำพยำบำล 
กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
ฯลฯ นอกจำกนี้ ในปี 2556 บริษัทได้ปรับเพ่ิมสวัสดิกำรเรื่อง
กำรดูแลด้ำนทันตกรรม และกำรท�ำประกันอุบัติเหตุให้แก่
พนักงำนทุกคน 

• บริษทัสนับสนนุกำรจดักิจกรรม เพ่ือสร้ำงก�ำลงัใจในกำรท�ำงำน
ให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรจดัโปรโมชัน่ให้เจ้ำหน้ำที่
กำรตลำดที่มียอดซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ ทั้งใบส�ำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ (DW) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และสัญญำ 
ซือ้ขำยล่วงหน้ำ (TFEX) สงูทีส่ดุในบรษิทั จดัประกวดแผนกำร
ด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน จัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำ
ต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ

• บริษัทได้น�ำระบบกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนไว้ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ แทนกำรเก็บเอกสำรเป็นกระดำษ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บ และค้นหำเอกสำรได้ง่ำย 
สะดวก และรวดเร็วขึ้น

• บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงำนพัฒนำควำมรู้ ควำม
สำมำรถ และทักษะท่ีเป็นประโยชน์ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ 
ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กำรเงิน และเทคโนโลยีที่หลำกหลำย 
เช่น กำรจดัอบรมโปรแกรมต่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในกำรให้บรกิำร
ลูกค้ำ ให้เงินสนับสนุนในกำรสอบใบอนุญำตผู้แนะน�ำกำร
ลงทนุด้ำนสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ, จดัอบรมให้ควำมรูเ้ก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑ์ และบริกำรใหม่ๆ เช่น กำรจัดอบรมกำรซื้อขำย 
หลักทรัพย ์และอนุพันธ ์ผ ่ำนระบบ Internet เบื้องต ้น,  
กำรจัดอบรมกำรใช้งำน Window 8, จัดอบรมควำมรู้เร่ือง 
TFEX ขั้นพ้ืนฐำน, กำรวิเครำะห์งบกำรเงินและประเมินมูลค่ำ
หลักทรัพย์ ฯลฯ

• หลีกเล่ียงกำรกระท�ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอำจมีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน 

• ส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิส่วนบุคคลท้ังของผู้บังคับบัญชำ และ 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชำ หรอืแม้กระท่ังผูร่้วมงำน ไม่กล่ำวร้ำยผูอ้ืน่โดย
ปรำศจำกมูลควำมจริง รวมท้ังพยำยำมรักษำและสร้ำงสรรค ์
ให้เกิดควำมสำมัคคี และควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน

• บริษัทมีกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิแรงงำน โดยไม่น�ำควำมแตกต่ำงทำงด้ำน เชื้อชำติ 
เพศ อำยุ ศำสนำ หรือควำมทุพพลภำพมำเป็นปัจจัยในกำร
พิจำรณำและตัดสินกำรจ้ำงงำน

• บริษัทมีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องทุกข์จำกพนักงำน และม ี
ขั้นตอนและวิธีกำรที่ชัดเจน และยุติธรรม เพ่ือตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงตำมหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรที่บริษัทก�ำหนดไว้

• บริษัทได้จัดให้มีกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงสุด คือ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกับพนักงำนทุกระดับชั้นในบริษัท  
ผ่ำนทำงระบบ Intranet เพ่ือให้พนักงำนทุกคนได้มีส่วนรับรู้  
รบัทรำบ นโยบำย ข่ำวกิจกรรม กำรเปลีย่นแปลงหรอืพัฒนำกำร
ส�ำคญัในองค์กร เพ่ิมกำรมส่ีวนร่วมของพนักงำน ท�ำให้ผูบ้รหิำร
และพนักงำนมีควำมใกล้ชิดกันมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยังจะได้รับ
ข้อคดิ มมุมองจำกผูบ้รหิำร ซึง่จะยังประโยชน์ในกำรท�ำงำนและ
กำรใช้ชีวิต แก่พนักงำนทุกคนอีกด้วย
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ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

บริษัทเน้นกำรบริหำรงำนโดยมีลูกค้ำเป็นจุดศูนย์กลำง มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเพ่ือน�ำเสนอ
ผลติภัณฑ์ทีห่ลำกหลำย ด้วยควำมมุง่มัน่ทีจ่ะเพ่ิมคณุค่ำในกำรบรกิำรแก่ลกูค้ำอย่ำงสงูสดุ  โดยบรษิทัมแีนวทำง
ในกำรด�ำเนินงำนดังนี้ 

• บรษิทัเอำใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้ำ โดยกำรพัฒนำรปูแบบ และนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่เพ่ิมกำรให้บรกิำร
ท่ีมีคุณภำพ เพ่ิมช่องทำง / ทำงเลือกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ อำทิเช่น กำรพัฒนำโปรแกรมกำรซื้อขำย
อัตโนมัติ “Pro8” เพื่อช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรส่งค�ำสั่งซื้อขำยของนักลงทุน กำรพัฒนำ
แอพพลิเคชั่น “ASP Smart” เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรค้นหำบทวิเครำะห์ และข้อมูล
ต่ำงๆ ของหุ้นผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ได้อย่ำงรวดเร็ว และสะดวกสบำยมำกขึ้น 

• บริษัทออกเสนอขำยผลิตภัณฑ์ และบริกำรใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรลงทุนให้เหมำะสมกับ
สภำพตลำด และพฤติกรรมกำรลงทุนของลูกค้ำแต่ละคน พร้อมท้ังอธิบำยให้ลูกค้ำเข้ำใจถึงควำมเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ และกำรใช้บริกำรของบริษัท โดยในปี 2556 บริษัทได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ และ
บริกำรใหม่ๆ ดังนี้ กำรออกกองทุนรวมอีทีเอฟ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งของนักลงทุน  
กำรบริกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำสถำบัน กำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์
(DW) ทีม่อีำยุยำวทีส่ดุในตลำดหลกัทรพัย์ เพ่ือลดควำมเสีย่งในแง่ของมลูค่ำทำงเวลำ และเพ่ิมสภำพคล่อง
ในกำรซือ้ขำยให้กับลกูค้ำ สร้ำงผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนให้กับลกูค้ำ และไม่เป็นภำระในกำรติดตำมข้อมลูบ่อย

• ให้ควำมส�ำคญักับกำรรกัษำควำมลบัของลกูค้ำ รกัษำผลประโยชน์ของลกูค้ำด้วยควำมซือ่สตัย์และสจุรติ 
ไม่เรยีกร้องผลประโยชน์จำกลกูค้ำเพ่ือเป็นกำรตอบแทนกำรท�ำงำนในหน้ำทีข่องตน ปฏิบตัต่ิอลกูค้ำทกุรำย 
อย่ำงเป็นธรรมเย่ียงผู้มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ นอกจำกนี้ บริษัทมีระบบในกำรรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
เพ่ือรีบด�ำเนินกำรหำข้อยุติด้วยควำมเป็นธรรม และรวดเร็วท่ีสุด รวมท้ังได้เข้ำร่วมกระบวนกำรระงับ 
ข้อพิพำทด้วยวิธีอนญุำโตตลุำกำรทีจ่ดัข้ึนโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

• บริษัทได้จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้ในผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำ
มีควำมเข้ำใจและมั่นใจในกำรซื้อผลติภณัฑ์ และบริกำรดงักล่ำว นอกจำกนี ้บรษิัทให้ข้อมลู ข่ำวสำร และ
ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพ่ือให้ทรำบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริกำร 
โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรนั้นๆ
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กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

แม้ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่มำกนัก แต่บริษัทยังคง 
ให้ควำมส�ำคญักับกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธิภำพสงูสดุอย่ำงต่อเนือ่ง  
โดยบริษัทได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้

• บริษัทรณรงค์ลดกำรใช้กระดำษ และลดปัญหำโลกร้อน  ด้วยกำรส่งเอกสำรและรำยงำนให้
แก่ลูกค้ำผ่ำนทำง E-mail แทนกำรส่งทำงไปรษณีย์ ดังนี้
- เอกสำรยืนยันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์  ซึ่งส่งทุกครั้งที่ลูกค้ำมีกำรสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์
- รำยงำนทรัพย์สินคงเหลือ ส่งให้ลูกค้ำทุกสิ้นเดือน

 โดยบริษัทขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำทั้งรำยเก่ำและรำยท่ีเปิดบัญชีใหม่ ในกำรรับเอกสำร
และรำยงำนทำง E-mail ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี  ปัจจุบันได้เพิ่มจ�ำนวน
ขึ้นเป็น ร้อยละ 65 ของจ�ำนวนลูกค้ำทั้งหมด จำกเดิมที่มีเพียงร้อยละ 50

• พนักงำนบริษัทได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้ำ ด้วยกำรปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้

กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน และสังคม โดยผ่ำน
กิจกรรมหลัก ได้แก่

• กำรเปิดโอกำสให้นิสิต นักศึกษำจำกสถำบันต่ำงๆ  
ทั้งใน และต่ำงประเทศเข้ำมำฝึกงำนในบริษัท

• บริษทัส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้ผูบ้รหิำร และพนักงำน
ของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ 
ไปเป็นวิทยำกรให้ควำมรู ้แก่นักศึกษำในสถำบัน 
กำรศึกษำ บุคลำกรในหน่วยงำน องค์กร ผู้ลงทุน  
รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

 
• บริษัทจัดโครงกำรกำรประกวดวำดภำพจิตรกรรม 

ต ่อเ น่ืองเป ็นป ี ท่ี  3 ซึ่ งในป ีนี้จัดภำยใต ้ หัวข ้อ  
“โลกำภิวัตน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกกระแส
ควำมนิยมในงำนศิลป์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับ 
ในวงกว้ำง เพื่อเพิ่มคุณค่ำในงำนศิลป์ของศิลปินไทย 
ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้ำง 
และเพ่ือเปิดโอกำสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ 
และประชำชนทัว่ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรเรยีนรูแ้ละ
สร้ำงสรรค์ผลงำน พร้อมท้ังแลกเปลีย่นประสบกำรณ์
ให้กับผู้ท่ีสนใจศึกษำด้ำนศิลปะ โดยในปีน้ีมีภำพ 
ส่งเข้ำประกวดจ�ำนวน 195 ภำพ ซึ่งถือว่ำเป็นจ�ำนวน
มำกที่สุดเท่ำที่เคยจัดงำนมำ
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กำรมีนวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำก 

กำรด�ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทได้คิดค้นโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ หรือ “Pro8” ซึ่งเป็น
โปรแกรมทีม่คีวำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย เช่น กำรสร้ำงค�ำสัง่
ซือ้ขำยอตัโนมตัติำมเงือ่นไขของกลยุทธ์กำรลงทุนท่ีได้ก�ำหนด
เอำไว้ล่วงหน้ำ กำรส่งค�ำสัง่ซือ้ขำยได้รวดเรว็กว่ำกำรส่งค�ำสัง่
ทัว่ไป โปรแกรมนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่ำงแม่นย�ำ และรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะ 
ไม่พลำดโอกำสในกำรท�ำก�ำไร 

2. บริษัทได้พัฒนำแอพพลิเคชั่น “ASP Smart” ท่ีใช้ในกำรหำ 
บทวิจยั และข้อมลูต่ำงๆ ผ่ำนโทรศพัท์มอืถือท้ังในระบบปฏิบติั
กำร iOS และ Android แอพพลเิคชัน่น้ีจะสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำด้วยกำรให้ข้อมลูทีร่วดเรว็ โดยท่ีลกูค้ำ
สำมำรถเข้ำถึงบทวิเครำะห์ ข้อมูลดัชนีต่ำงประเทศ รวมถึง
ฐำนข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องแบบครบถ้วน และครอบคลมุ ซึง่

ลกูค้ำสำมำรถเชค็ข้อมลูในแง่มมุต่ำงๆ ได้ตำมควำมต้องกำร 
เพ่ือท่ีจะใช้เป็นข้อมลูในกำรตดัสนิใจ ท�ำให้เกิดควำมสะดวก
สบำย เข้ำถึงได้ง่ำยมำกขึน้ และทันสมยัเหมำะกับเทรนด์ของ
โลกยุคใหม่

3. บริษัทได้เริ่มใช้บริกำรระบบ “People Smart” ซึ่งเป็นระบบ
สำรสนเทศด้ำนทรพัยำกรบคุคลท่ีช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้
กับพนกังำนในกำรขอรบับรกิำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับงำนบคุคล เช่น 
กำรลำ กำรขออนมุตัค่ิำท�ำงำนล่วงเวลำ กำรขอหนังสอืรบัรอง 
ฯลฯ ท้ังยังสำมำรถเรยีกดขู้อมลู และบรหิำรจดักำรข้อมลูส่วนตวั 
ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน และท�ำให้
ข้อมลูพนักงำนมคีวำมถูกต้อง รวดเรว็ และเป็นปัจจบุนั ท้ังยัง
สำมำรถช่วยลดปรมิำณกำรใช้กระดำษได้อกีด้วย 

4. บริษัทได้น�ำระบบกำรบริหำรเงินสด (Cash Management)  
เข้ำมำใช้ในกำรท�ำงำนของฝ่ำยกำรเงิน ซึ่งระบบน้ีสำมำรถ 
ช่วยลดระยะเวลำในกำรท�ำงำนของพนักงำน และเพ่ิม
ประสทิธิภำพในกำรบรหิำรกระแสเงนิสดของบรษิทัได้ดย่ิีงขึน้
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แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ และธรรมำภิบำลโดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อ 
ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุฝ่ำย รวมถึงกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ คอร์รปัชัน่ และกำรรบั–ให้สนิบน
ทุกรูปแบบ โดยกำรแสดงเจตนำเข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุรติ (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึง่เป็นโครงกำรโดยควำมร่วมมอืของ 7 องค์กรชัน้น�ำ เพ่ือร่วมกัน
ส่งเสรมิให้เกิดกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสของภำคธุรกิจเอกชน นอกจำกน้ี บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รปัชัน่ และกำรรบั-ให้สนิบน/นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส โดยนโยบำยน้ีครอบคลมุในเรือ่งท่ีส�ำคัญ ได้แก่  
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล เงินสนับสนุน ค่ำของขวัญ สินบน/เงินทุจริต และ 
ควำมสมัพันธ์กับบคุคลท่ีสำม รวมถึงนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกับกำรทจุรติ คอร์รปัชัน่ กำรรบั–ให้สนิบน 
และนโยบำยกำรป้องกันและกำรก�ำกับดูแล เพ่ือให้ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทในเครือ 
ทกุแห่งต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำวโดยเคร่งครดั ทัง้น้ี บรษิทัได้จดัท�ำแนวทำงกำรปฏบิติั แนวทำง
กำรแจ้งเบำะแส และบทลงโทษ ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และได้สือ่สำรไปยังผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั 
และบรษิทัในเครอืทกุคนรบัทรำบ และถือปฏิบติั

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัได้ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม ดงันี้

• บริษัทจัดกิจกรรมจิตอำสำในกำรร่วมปรับปรุง และทำสีห้องพยำบำล พร้อมทั้ง
บรจิำคอปุกรณ์ทีใ่ช้ในห้องพยำบำลให้กับศนูย์บรกิำรเดก็พิกำร โรงเรยีนศรสีงัวำลย์  
ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนพิกำรทำงร่ำงกำยของมูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำรใน 
พระรำชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อ�ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2556

• บรษิทับรจิำค CPU คอมพิวเตอร์ และเครือ่งโทรสำร ให้กับมลูนิธิอนเุครำะห์คนพิกำร
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

• พนักงำนบริษัทร่วมกันบริจำคเงิน สิ่งของจ�ำเป็น พร้อมทั้งเล้ียงอำหำรกลำงวันเด็ก
นักเรียน ท่ีโรงเรียนวิชำวดี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนเด็ก
ก�ำพร้ำ เด็กยำกจน เด็กด้อยโอกำสทำงสังคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2556
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล “The 
European Asia Award 2013” ในประเภท “Advisory Broker of 
the Year” หรือ รำงวัลท่ีปรึกษำทำงกำรเงินแห่งปี จำกนิตยสำร 
The European ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นพันธมิตรในด้ำนข่ำวกับ 
Thompson Reuters โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภำคเอเชีย ท้ังน้ี 
ทำงนิตยสำร The European ได้คดัเลอืกองค์กรจำกท่ัวภูมภิำคเอเชยี 
ที่มีคุณภำพ ควำมเชี่ยวชำญ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ อีกท้ังมีผลงำนที่โดดเด่นที่สุดในธุรกิจกลุ่มเดียวกัน จึงแสดง
ให้เห็นว่ำบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) มีศักยภำพ
ของควำมเป็นผู้น�ำทำงด้ำนธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (Financial 
Advisory Service) ที่มีคุณภำพระดับสำกล

เมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 2556 สมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ จัดงำน
ประกำศผลและมอบรำงวัล SAA Awards for Analysts 2012 เพื่อ
เป็นกำรประกำศเกียรติคุณและยกย่องนักวิเครำะห์และทีมวิจัย 
ที่มีผลงำนโดดเด่น ประจ�ำปี 2555 ซึ่งในครั้งน้ี บริษัทได้รับรำงวัล 
5 รำงวัล ดังนี้ 

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

1. รำงวัลนักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม
 ในกลุ่ม อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง สำยนักลงทุนรำยบุคคล
2. รำงวัลนักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม
 ในกลุ่ม นักกลยุทธ์ทำงปัจจัยพื้นฐำน สำยนักลงทุนรำยบุคคล
3. รำงวัลโหวตจำกสื่อมวลชน

คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล

1.  รำงวัลนักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม
 ในกลุ่ม นักวิเครำะห์อนุพันธ์ สำยนักลงทุนสถำบัน
2.  รำงวัลนักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม
 ในกลุ่ม นักวิเครำะห์อนุพันธ์ สำยนักลงทุนรำยบุคคล

รางวลัในปี 2556

ADVISORY BROKER OF THE YEAR 

Asia Award 2013 by the European magazine  

SAA AWARDS 

for Analysts 2012  
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บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการท�างาน 

เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้จัดตั้ง  

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ขึ้น ด�าเนินการรวบรวม

นโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีเดิมมีอยู่ในแต่ละสายงานหรือแต่ละ

ธุรกิจมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น

องค์รวมและครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และได้น�า

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ที่ใช้การวัดความเสี่ยง 

เชิงปริมาณมาใช้ ส่งผลให้การควบคุมติดตาม สามารถท�าได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 
2557 ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบท้ัง 3 ท่ำน เข้ำร ่วมประชุมด้วย  
คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ 5 ส่วน คือ 

• กำรควบคุมภำยในองค์กร
• กำรประเมินควำมเสี่ยง
• กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
• ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล
• ระบบกำรติดตำม

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ โดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมำะสมแล้ว  
อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงำนท่ีจะคอยตรวจสอบและก�ำกับ 
กำรปฏิบติังำน รวมท้ังกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยจดับคุลำกร
ไว้เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและแนวปฏิบัติท่ีวำงไว้ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

บรษิทัได้จดัส่งตวัแทนของบรษิทัเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย 
ทัง้สองบรษิทั เพ่ือตดิตำมดแูลผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงใกล้ชดิ รวมทัง้ 
ได้มีกำรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่ำงๆ เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน เพ่ือท่ีจะช่วยป้องกันและสำมำรถตรวจสอบกำรบริหำร
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หัวหน ้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน ้างานก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งต้ัง  
นำยจิรศักดิ์  องค์ไพบูลย์ ซึ่งส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีบัญชี และ 
ปริญญำโทบริหำร ธุ ร กิจ  จำก จุฬำลงกรณ ์มหำ วิทยำลัย  
มปีระสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัหิน้ำทีใ่นด้ำนกำรก�ำกับดแูลกำรปฏิบตังิำน 
ของบริษัทหลักทรัพย์มำเป็นเวลำ 20 ปี เป็นผู ้ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบกำรณ์ รวมท้ังได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรตำมที่ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เหน็ชอบ เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง ผูอ้�ำนวยกำรอำวุโส  
ฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบ เพ่ือท�ำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยก�ำกับและ 
ตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2556 เป็นต้นมำ

การควบคุมภายใน
และการบริหารจดัการ
ความเสีย่ง
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รายการระหว่างกนั

1. ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์   

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

1. กองทนุต่ำงๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุนรวม 

บวัหลวง จ�ำกัด (บลจ.บัวหลวง) (ธนำคำรกรงุเทพผูถื้อหุ้นใหญ่

ของบรษิทัถือหุน้ใน บลจ.บัวหลวง ในสดัส่วนร้อยละ 75.00)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ

- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

- เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

12.3412

287.2238

-

8.0912

121.2668

26.7583

-  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

2. กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัทหลักทรัพย ์

จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) 

(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ

- เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

11.9535

11.6133

6.5437

4.0998

-  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

3. กองทุนส่วนบุคคล โดย บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

(กองทุนที่บริษัทเป็นผู้บริหำรกองทุน)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ

- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

- เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

0.2768

0.9091

6.6264

0.5214

0.1402

-

-  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

4. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ - 0.0280 -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

5. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ 0.0323 - -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

6. บริษัท พนิชสวัสดิ์ จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ 0.0213 0.0178 -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

7. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ 0.0434 - -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

8. บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม  จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยโสภณ บุณยรัตพันธุ์)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ 0.0082 - -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

9. บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ - 0.0726 -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

10.กองทุนรวมสำธรซิตี้ทำวเวอร์  

(บริษัทถือหน่วยลงทุนร้อยละ 0.12 ในกองทุนรวมสำธรซิตี้

ทำวเวอร์)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ 0.0383 0.2702 -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้(ก)

บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เก่ียวข้องกัน และกิจกำรที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้น  และ/หรือ กรรมกำรร่วมกัน  
ที่มีสำระส�ำคัญในปี 2556 ดังนี้

(ล้ำนบำท)
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นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

11. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

- รำยรับค่ำนำยหน้ำ

- เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

0.5873

-

0.5036

21.2533

-  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

12. ผู้ถือหุ้นใหญ่  กรรมกำร  ผู้บริหำรของบริษัท และ บุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง 

           ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท - รำยรับค่ำนำยหน้ำ 0.6204 1.9988 -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

           กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท - รำยรับค่ำนำยหน้ำรวม

- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

- เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

1.1683

12.6316

0.0339

1.1517

-

-

-  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

           กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย - รำยรับค่ำนำยหน้ำรวม 0.0056 0.0026 -  อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

หรืออัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ

หมำยเหตุ : บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด และ บริษัทที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด

2.  ค่ำธรรมเนียมตัวแทน และบริกำรรับ   

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

1. บมจ.ไทคอน อนิดัสเทรยีล คอนเน็คชัน่

(-  นำยชำล ีโสภณพนิช ประธำนกรรมกำรของบรษิทั เป็น

กรรมกำรของ TICON ในฐำนะตวัแทนของบรษิทั

 -  นำยชำล ีโสภณพนิช (รวมคูส่มรส) ถือหุน้ใน TICON 

ในสดัส่วนร้อยละ 3.25)

- รำยรับค่ำธรรมเนียม

รับประกันกำรจ�ำหน่ำย

หน่วยลงทุน

12.7095 - - อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

3.  ค่ำธรรมเนียมให้ยืมหลักทรัพย์ 

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

1. ผูถื้อหุน้ใหญ่  กรรมกำร  ผูบ้รหิำรของบรษิทั และ บุคคลที่

อำจมคีวำมขดัแย้ง 

          กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั - รำยจ่ำยค่ำธรรมเนียม

ให้ยืมหลักทรัพย์

0.0054 0.3021 - อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)
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4.  ดอกเบี้ยจ่ำย และผลก�ำไร/ขำดทุน จำกกำรออกเสนอขำยหุ้นกู้อนุพันธ์   

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

1. ผูถื้อหุน้ใหญ่  กรรมกำร  ผูบ้รหิำรของบรษิทั และ บุคคลที่

อำจมคีวำมขดัแย้ง 

          กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั - รำยจ่ำยค่ำดอกเบี้ย 

หุ้นกู้อนุพันธ์ (ELN)

- ผลก�ำไรจำกตรำสำร

อนุพันธ์ (ELN)

0.0162

0.1819

-

-

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

5.  ค่ำซื้อสินค้ำ บริกำร / ขำยสินทรัพย์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

1. บรษิทั บำงกอกคลบั จ�ำกัด  
(มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษิทั คอื นำยชำล ีโสภณพนชิ  
ซึง่ถือหุ้นในบรษิทั บำงกอก คลบั จ�ำกัด อยู่ร้อยละ 3.89)

บริษัท
- ค่ำใช้จ่ำยห้องอำหำร, 

ห้องประชุม
- ค่ำต่ออำยุสมำชิก
- ค่ำสมำชิกจ่ำยล่วงหน้ำ
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริษัทย่อย
-  ค่ำใช้จ่ำยห้องอำหำร, 

ห้องประชุม
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

0.7317

0.0394
0.0147

-

0.1936

-

0.5685

0.0384
-

0.0866

0.1308

0.0114

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

2. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยวิรัช อภิเมธีธ�ำรง)

บริษัท
- ค่ำซื้อสินค้ำและบริกำร
-  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริษัทย่อย
-  ค่ำซื้อสินค้ำและบริกำร

1.8583
0.0071

0.0693

3.9705
0.0729

0.2114

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)  
(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำงณินทิรำ  
โสภณพนิช)

บริษัท
- ค่ำเบี้ยประกันภัย
บริษัทย่อย
-  ค่ำเบี้ยประกันภัย

0.9703

0.0764

0.9037

0.0493

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

4. บรษิทั รเิวอร์ไซด์ กำร์เด้น มำรน่ีำ จ�ำกัด  
(มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษิทั คอื นำยชำล ีโสภณพนชิ)

- ค่ำบริกำรอำหำรและ
สถำนที่ (โรงแรม  
ชำเทรียม ริเวอร์ไซด์) 
ในกำรจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น

0.3448 0.2578 -  อัตรำที่ตกลงร่วมกันและ
อ้ำงอิงรำคำตลำด

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)

8 4



6. เงินฝำกธนำคำร / ดอกเบี้ยเงินฝำก / เงินกู้ / ค่ำธรรมเนียม 

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

1. ธนำคำร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) (BBL)  

(BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ  

นำงณินทิรำ โสภณพนิช  กรรมกำรบริษัท เป็นคู่สมรสของ 

นำยชำติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

ของ BBL)

บริษัท

- เงินฝำกธนำคำรใน 

นำมบริษัทและเพื่อ

ลูกค้ำ

- ดอกเบี้ยรับบัญชีเงิน

ฝำกของบริษัทและ

บัญชีเพื่อลูกค้ำ

- ดอกเบี้ยค้ำงรับ

- ดอกเบี้ยเงินกู้

- ค่ำธรรมเนียมธนำคำร1/

- วงเงินเบิกเกินบัญชี

ธนำคำร

• วงเงิน

• ยอดเบิกใช้

- วงเงินกู้ยืมหมุนเวียน

ระยะสั้น

• วงเงิน

• ยอดคงค้ำง ณ สิ้นปี

-  ค่ำธรรมเนียมโอนเงิน

รอรับคืน

บริษัทย่อย

-  เงินฝำกธนำคำร

- ดอกเบี้ยรับ

- ดอกเบี้ยค้ำงรับ

- ค่ำธรรมเนียมธนำคำร1/

- ค่ำธรรมเนียมธนำคำร

ค้ำงจ่ำย

21.0517

0.1690

0.0012

1.5644

6.8871

30.0000

-

100.0000

-

0.0100

5.4217

0.0385

0.0007

0.0728

0.0002

33.1898

0.0959

0.0009

1.1106

5.6935

30.0000

-

100.0000

-

0.0122

14.8502

0.0371

0.0025

0.0985

-

- อัตรำดอกเบี้ย ค่ำ

ธรรมเนียม เป็นไปตำม

อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป / เป็นไปตำมที่ระบุ

ในสัญญำ

หมำยเหตุ : 1/ ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินประเภทต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมบริกำรข้อมูล ค่ำอำกรเช็ค เป็นต้น

(ล้ำนบำท)
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7. กำรเช่ำ/ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง     

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

1. ธนำคำร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) (BBL)  

(BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ  

นำงณินทิรำ โสภณพนิช กรรมกำรบริษัท เป็นคู่สมรสของ 

นำยชำติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

ของ BBL)

บริษัท

- ค่ำเช่ำพื้นที่สำขำของ

ธนำคำรเป็นที่ท�ำกำร

ส�ำนักงำนสำขำภูมิภำค

ของบริษัทและค่ำเช่ำ 

ตู้นิรภัย

-  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

-  ค่ำเช่ำตู้นิรภัยจ่ำย 

ล่วงหน้ำ

-  เงินประกัน

บริษัทย่อย

-  เงินมัดจ�ำ

9.5897

0.5594

0.0043

1.5262

0.0025

9.6695

0.6164

0.0043

1.4051

0.0025

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

2. บริษัท นำรำยณ์ร่วมพิพัฒน์ จ�ำกัด 
(มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษิทั คอื นำยชำล ีโสภณพนชิ  
โดย นำยชำล ีโสภณพนิช ไม่ถือหุน้ใน 

บรษิทั นำรำยณ์ร่วมพิพัฒน์ จ�ำกัด)

-  ค่ำใช้จ่ำยเช่ำพื้นที่

ส�ำนักงำนสำขำ 1 แห่ง

-  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

-  เงินประกัน

0.7952

-

-

2.3910

0.0008

1.0912

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

3. นิติบุคคลอำคำรชุดสำธรซิตี้ทำวเวอร์ 

(บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอำคำรชุดสำธร

ซิตี้ทำวเวอร์ จึงท�ำให้บริษัทมีฐำนะเป็นเจ้ำของร่วมใน

อำคำรนี้ และบริษัทได้แต่งตั้งนำยจิรวัฒน์  ลิ้วประเสริฐ  

กรรมกำรบริหำรของบริษัท เข้ำเป็นกรรมกำรนิติบุคคล

อำคำรชุดดังกล่ำวในฐำนะตัวแทนเจ้ำของร่วม)

บริษัท

- ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง

- ค่ำเช่ำที่จอดรถ

- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

- เงินประกัน

บริษัทย่อย

-  ค่ำเช่ำที่จอดรถ

-  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

4.4729

2.2882

0.2732

0.1440

1.1416

0.1042

4.4537

1.8762

-

0.1440

0.7111

0.0004

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

4. กองทุนรวมสำธรซิตี้ทำวเวอร์  

(บริษัทถือหน่วยลงทุนร้อยละ 0.12 ในกองทุนรวม 

สำธรซิตี้ทำวเวอร์)

บริษัท

- ค่ำใช้จ่ำยเช่ำพื้นที่เป็น

ที่ท�ำกำรบำงส่วนของ

ส�ำนักงำนใหญ่

-  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

-  เงินประกัน

บริษัทย่อย

-  ค่ำใช้จ่ำยเช่ำพื้นที่เป็น

ที่ท�ำกำรของบริษัท

-  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

-  เงินประกัน

20.6623

0.3551

6.3946

12.7046

0.1666

2.6112

19.9416

0.2805

6.2924

12.2205

0.1681

2.5684

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

(ล้ำนบำท)
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นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
ปี 2556 ปี 2555

5. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทำวเวอร์  

(บริษัทถือหน่วยลงทุนร้อยละ 0.20 ในกองทุนรวม 

เอ็มโพเรียมทำวเวอร์)

-  ค่ำใช้จ่ำยเช่ำพื้นที่เพื่อ

เป็นที่ท�ำกำรส�ำนักงำน

สำขำ 2 แห่ง

-  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

-  เงินประกัน

3.8730

0.0232

0.8949

3.8116

0.0207

0.8949

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

6. บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

-  ค่ำเช่ำที่จอดรถ 0.0627 0.0296 - อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

7. บริษัท อำเซียคลังสินค้ำ จ�ำกัด  

(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยชำลี โสภณพนิช)

บริษัท

- ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

บริษัทย่อย

- ค่ำเช่ำที่เก็บเอกสำร

1.0050

0.0468

0.8494

0.0306

- อัตรำปกติที่คิดกับลูกค้ำ

ทั่วไป

หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยเช่ำพื้นที่  หมำยควำมรวมถึง  ค่ำเช่ำ  ค่ำบริกำร  ค่ำเช่ำที่จอดรถ  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน

8. อื่นๆ

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

1. ผูถื้อหุน้ใหญ่  กรรมกำร  ผูบ้รหิำรของบรษิทั และ บุคคลที่

อำจมคีวำมขดัแย้ง  

 กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทั ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทได้ท�ำสัญญำ

ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำร

เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนของ

ลูกค้ำ โดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทได้ท�ำสัญญำ

ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นจ�ำนวน 2.0 

ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 60.1 ล้ำนเยนญ่ีปุ ่น 

0.4 ล้ำนยูโร 0.2 ล้ำนสวิสฟรังก์ 0.3 ล้ำนปอนด ์

สหรำชอำณำจักร และ 0.9 ล้ำนเหรียญฮ่องกง 

-  เป็นบริกำรที่ให้กับ

ลูกค้ำทั่วไปโดยไม่มีค่ำ

ธรรมเนียม

(ล้ำนบำท)
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นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตรา

ค่าธรรมเนียมปี 2556 ปี 2555
เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

1. ธนำคำร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) (BBL)  
(BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ  
นำงณินทิรำ โสภณพนิช  กรรมกำรบริษัท เป็นคู่สมรสของ  
นำยชำตศิริ ิโสภณพนชิ ซึง่เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ BBL)

-  เงินลงทุน
-  เงินปันผลรับ

43.5442
4.9185

58.4389
7.0118

(14.8947) -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.03

2. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทำวเวอร์  
(บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด ซึ่งมีนำยชำลี โสภณพนิช เป็น
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วน 
ร้อยละ 31.90)

-  เงินลงทุน
-  เงินปันผลรับ

4.1000
1.0045

4.1000
0.9225

- -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.20

3. กองทุนรวมบำงกอกกำร์เด้น  
(บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด ซึ่งมีนำยชำลี โสภณพนิช เป็น
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วน 
ร้อยละ 32.90)

-  เงินลงทุน
-  เงินปันผลรับ

0.7613
0.0442

0.7613
0.0381

- -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.06

4. กองทุนรวมสำธรซิตี้ทำวเวอร์  
(บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด ซึ่งมีนำยชำลี โสภณพนิช เป็น
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วน 
ร้อยละ 32.13)

-  เงินลงทุน
-  เงินปันผลรับ

0.0640
-

0.0640
-

- -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.12

5. กองทุนรวม บำงกอกอะพำร์ทเมนท์ ประเภท ข  
(นำยชำลี โสภณพนิช ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ใน 
สัดส่วนร้อยละ 86.67)

-  เงินลงทุน 1.0000 1.0000 - -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.15

6. บริษัท บำงกอกคลับ จ�ำกัด  
(นำยชำล ีโสภณพนิช ประธำนกรรมกำรบรษิทั เป็นกรรมกำรของ
บรษิทั บำงกอกคลบั จ�ำกัด และถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 3.89)

-  เงินลงทุน 1.2400 1.2400 - -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.06

7. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 
(TICON)
(-  นำยชำล ีโสภณพนิช ประธำนกรรมกำรของบรษิทั เป็น

กรรมกำรของ TICON ในฐำนะตัวแทนของบรษิทั
 -  นำยชำล ีโสภณพนิช (รวมคูส่มรส) ถือหุน้ใน TICON ใน

สดัส่วนร้อยละ 3.25)

-  เงินลงทุน
-  เงินปันผลรับ

17.2978
-

9.3150
-

7.9828 -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.11

8. กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน  
อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)
(-  TICON ถือหน่วยลงทุนในกองทุนน้ีในสดัส่วนร้อยละ 20.00
 -  นำยชำล ีโสภณพนิช ประธำนกรรมกำรของบรษิทั เป็น

กรรมกำรของ TICON ในฐำนะตัวแทนของบรษิทั
 -  นำยชำล ีโสภณพนิช (รวมคูส่มรส) ถือหุน้ใน TICON ใน

สดัส่วนร้อยละ 3.25)

-  เงินลงทุน 21.5210 - 21.5210 -  ลงทุนในอัตรำ
 ร้อยละ 0.39

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ข)

(ล้ำนบำท)
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นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการระหว่างกนั

ราคา / อัตรา

ค่าธรรมเนียมปี 2556 ปี 2555
เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

9. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถำบันปันผล  
(บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่ง 
เป็นผู้บริหำรกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

-  เงินลงทุน
-  เงินปันผลรับ

-
-

-
0.0028

- -

10. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสพรีเมี่ยมปันผล  
(บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่ง 
เป็นผู้บริหำรกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

-  เงินลงทุน
-  เงินปันผลรับ

-
-

-
0.4764

- -

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในปี 2555 และปี 2556 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นอันเนื่องมำจำกกำร
ด�ำเนินธุรกิจท่ีเป็นปกติ กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำรท่ัวไป ได้แก่ ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์  
ค่ำธรรมเนียม ค่ำซือ้สนิค้ำและบรกิำร รำยกำรเงนิฝำกธนำคำร ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ดอกเบีย้จ่ำย และค่ำเช่ำจ่ำย (ดงัรำยกำรในข้อ (ก) 1 ถึง 8)  
เป็นรำยกำรด�ำเนินธุรกิจปกติ มีอัตรำค่ำธรรมเนียมในอัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไป

ส�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกัน – เงนิลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั (ดงัรำยกำรในข้อ (ข)) บรษิทัด�ำเนนิกำรโดยผ่ำนกำรอนุมติัของคณะอนกุรรมกำร 
กำรลงทุนและคณะกรรมกำรบรษิทั เป็นขัน้ตอนตำมอ�ำนำจท่ีได้รบัมอบหมำย โดยผูบ้รหิำรในฐำนะเป็นกรรมกำรร่วมกันหรอืผูถื้อหุน้ทีม่ส่ีวนได้เสยี 
ในเรื่องน้ันไมได้ออกเสียงในกำรอนุมัติ บริษัทคำดว่ำจะยังคงมีรำยกำรระหว่ำงกันต่อไปในอนำคต โดยบริษัทจะค�ำนึงถึงผลตอบแทนและ
ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นส�ำคัญ

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ในอนำคต บรษิทัจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรน้ัน ในกรณีท่ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบรษิทัเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพ่ือน�ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรอืผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี 
ทั้งนี้รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ

ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตน้ัน คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ 
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพ 
นอกจำกนี้ ในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ผู้บริหำร กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร และ/หรือ กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ  ที่
มีส่วนได้เสียในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทคำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ (ก) และ (ข) ยังคงมีต่อเนื่องในอนำคต เนื่องจำกเป็นกำรเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท และ
รำยกำรที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ส�ำหรับกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษัทจะด�ำเนินกำรตำมท่ีระบุไว้ใน
มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

8 9



ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ

(งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และค�ำว่ำ “บริษัทฯ” หมำยถึง “บริษัทและบริษัทย่อย”)

กำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินที่ผ่ำนมำ

ตลำดหุ้นไทย ปี 2556 ถือเป็นปีที่ดีส�ำหรับนักลงทุน โดยมูลค่ำกำร
ซื้อขำยหมุนเวียนเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 43,982 ล้ำนบำท ซึ่งเพ่ิมจำกปี 
2555 ที่มีมูลค่ำ 32,304 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36  แต่ในช่วง
ปลำยปี ปัจจยักำรเมอืงในประเทศถือได้ว่ำเป็นปัจจยัส�ำคญัทีก่ดดนั
บรรยำกำศกำรลงทุน ส่งผลให้ปรมิำณกำรซือ้ขำยหุน้ในตลำดลดลง 
อย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะในเดือนธันวำคม ดังจะเห็นได้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของ SET Index สิ้นปี ปิดที่ 1,298.71 จุด และ มูลค่ำ 
กำรซือ้ขำยรวมทัง้ตลำดเป็น 21.55 ล้ำนล้ำนบำท ซึง่มผีลให้ปรมิำณ
กำรซือ้ขำยเฉลีย่ต่อวันของบรษิทัฯ ในปี 2556 มมีลูค่ำ 3.6 พันล้ำนบำท

บริษัทฯ ให้บริกำรแก่นักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถำบันท้ัง 
ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนของ 
นักลงทุนรำยย่อย นักลงทุนต่ำงชำติ และสถำบัน อยู่ที่ร ้อยละ 
90.79 เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 85.13 แต่ในทำงกลับกัน  
กำรซื้อขำยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์กลับลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 9.21  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  ส�ำหรับภำพรวมของตลำด ปี 2556   
นักลงทุนรำยย่อยยังคงเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนกำรซื้อขำยมำกที่สุด  
โดยสดัส่วนมลูค่ำกำรซือ้ขำยปรบัเพ่ิมจำกปี 2555 มำอยู่ทีร้่อยละ 57  
(ตำมกรำฟสถิติภำพรวมตลำด)

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันท�าการ

สถิติภาพรวมตลาด
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ส่วนแบ่งกำรตลำดธุรกิจนำยหน้ำค้ำหลักทรัพย์

ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์ยังคงเป็นธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมกีำรแข่งขันกันสงูมำก ในปี 2556 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งกำรตลำด
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล�ำดับที่ 10 คิดเป็นส่วนแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 4.14

งบแสดงฐำนะกำรเงินสะท้อนกำรปรับตัวรับสถำนกำรณ์

สินทรัพย์

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบกำรเงินรวม) ปี 2556 ของบริษัทฯ แสดงมูลค่ำสินทรัพย์รวมสิ้นปี 2556 อยู่ที่ระดับ 7,686 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
ระดบั 8,284 ล้ำนบำทในปี 2555  ซึง่หำกพิจำรณำในรำยละเอยีดของกำรปรบัลดลงของสนิทรพัย์ พบว่ำเป็นกำรลดลงของรำยกำรหลกั 2 รำยกำร 
ได้แก่ เงินลงทุนสุทธิ ลดลง 642 ล้ำนบำท และ หลักทรัพย์ซื้อโดยมีกำรขำยคืนลดลง 219 ล้ำนบำทจำกปี 2555 แต่ขณะเดียวกัน รำยกำร
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมข้ึน 400 ล้ำนบำท ซึ่งถือเป็นกำรปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงสูงขึ้น  โดยท�ำกำรปรับลดระดับสินทรัพย์เสี่ยง และเพิ่มสินทรัพย์สภำพคล่องที่มีควำมเสี่ยงต�่ำ เพื่อสร้ำงโอกำส
กำรลงทุนที่เหมำะสมในอนำคต

ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ 

โครงสร้างสินทรัพย์ 7,686 ล้านบาท ปี 2556 (งบการเงินรวม)  การเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย์เทียบกับปี 2555

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บริษัท

MBKET

KSMACQ

FSS

CS

CGS

TNS

CIMBS

BLS

PHATRA

ASP

มูลค่า (ล้านบาท)

2,486,590,180,835

1,296,409,723,131

1,266,752,206,951

1,114,917,239,422

1,070,610,178,021

998,178,237,906

961,981,590,746

961,890,405,770

945,386,880,636

892,783,382,850

%

11.86%

6.19%

5.93%

5.53%

5.41%

5.02%

4.82%

4.80%

4.25%

4.14%
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ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

เนือ่งจำกปรมิำณกำรซือ้ขำยทีล่ดลงในช่วงปลำยปี ประกอบกับปัจจยัทำงกำรเมอืงภำยในประเทศ ท�ำให้รำยกำร
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุทธิ ปรับตัวลงลงจำกสถำนะเมื่อปลำยปี 2555  ที่ 4,409 
ล้ำนบำท มำอยู่ที่ 4,221 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2556 

ทั้งน้ี โครงสร้ำงของรำยกำรดังกล่ำวประกอบด้วยลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ร้อยละ 53 และเงินให้กู้ยืม
เพ่ือซื้อหลักทรัพย์ ร้อยละ 46  และลูกหน้ีอื่นๆ ร้อยละ 1 ประเด็นที่น่ำสนใจได้แก่ กำรปรับลดลงของรำยกำร
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์และรำยกำรซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด  ซึ่งปรำกฏว่ำ มียอดปรับลดลงจำก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำถึง 286 ล้ำนบำท  และ 3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  กำรลดลงของสองรำยกำรดังกล่ำว
สะท้อนถึงกำรลดควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผลท่ีออกมำพบว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรตั้งส�ำรอง 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ำนวน 0.18 ล้ำนบำท
 
บรษิทัฯ ได้ตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยมกีำรประเมนิฐำนะลกูหนีแ้ต่ละรำย รวมทัง้พิจำรณำควำมเสีย่งในกำร
เรียกช�ำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีใช้ค�้ำประกัน โดยปฏิบัติตำมพ้ืนฐำนกำรจัดช�ำระหน้ี และกำรตั้งส�ำรอง
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ได้มีกำร
ตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 36 ล้ำนบำท ใกล้เคียงปี 2555

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 4,221 ล้านบาท ปี 2556 (งบการเงินรวม)  การเปลี่ยนแปลงรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
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เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ 

มลูค่ำเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ ณ สิน้ปี 2556 ปรบัลดลงจำกช่วงเดยีวกันของปีท่ีผ่ำนมำ 641 ล้ำนบำท โดยมปีระเภทเงนิลงทนุท่ีมกีำรปรบัลดลง
มำกที่สุดได้แก่ หลักทรัพย์เพื่อค้ำ (Trading) ที่ปรับลดลง 332 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรปรับลดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์และกำรปรับลดของ
ดัชนีหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรท�ำ  mark to market และกำรรับรู้ก�ำไร-ขำดทุนจำกบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท ซึ่งโดยภำพรวมทั้งปี 2556 มีกำร
บันทึกก�ำไรจำกเงินลงทุนรวมในงบก�ำไรขำดทุน 341 ล้ำนบำท ส่วนรำยกำรหลักทรัพย์เผื่อขำย (Available for Sale) ปรับลดลง 273 ล้ำนบำท 
เช่นกัน ซึ่งเกิดจำกกำรลดลงของค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ และกำรขำยออกบำงส่วน อย่ำงไรก็ตำมหำกประเมินในแง่มุมของกำรก�ำหนดกลยุทธ ์
กำรลงทุน พบว่ำในงวดปี 2556 มกีำรเปลีย่นแปลงทีน่่ำสนใจคอืกำรขยำยตวัของบญัชเีงนิลงทุนเพ่ือบรษิทัทีม่มีำกขึน้ โดยกำรปรบัเพ่ิมสดัส่วน 
กำรลงทุนในตรำสำรทนุต่ำงประเทศมำกข้ึน จำก ร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 49 ในปี 2556 และ มกีำรปรบัลดกำรลงทนุในตรำสำรทนุในประเทศลงจำก  
ร้อยละ 54 เหลือร้อยละ 31  ในขณะที่สัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ยังคงเท่ำเดิม คือ ร้อยละ 20  เนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง

โครงสร้างเงินทุน 1,503 ล้านบาท ปี 2556 (งบการเงินรวม) 

โครงสร้างพอร์ตการลงทุน ณ สิ้นปี 2556

เปลี่ยนแปลงรายการเงินลงทุนสุทธิ

โครงสร้างพอร์ตการลงทุน ณ สิ้นปี 2555
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำม
รำคำทนุหักค่ำเสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ 
(ถ้ำม)ี  ส�ำหรบักำรคดิค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ค�ำนวณ
จำกรำคำทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ  
จ�ำนวน 252 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ที่ดิน 52 ล้ำนบำท อำคำร  
87 ล้ำนบำท เคร่ืองตกแต่งส�ำนักงำน 31 ล้ำนบำท อปุกรณ์ส�ำนักงำน 
59 ล้ำนบำท และยำนพำหนะ 23 ล้ำนบำท

โครงสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฐำนทุนพร้อมรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ

ธุรกรรมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ชะลอตัวในช่วงปลำยปี 2556  
ท�ำให้สถำนะหน้ีคงค้ำงในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรท�ำธุรกรรมซื้อขำย 
หลักทรัพย์ และตรำสำรอนุพันธ์ลดต�่ำลง ซึ่งผลดังกล่ำวท�ำให้
โครงสร้ำงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยสัดส่วนหนี้สินรวม ลดลงจำก  
ร ้อยละ 50 ในปี 2555 มำอยู ่ ท่ี ร ้อยละ 42 ขณะท่ีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นสุทธิปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 58 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556  
รำยกำรส่วนของผูถื้อหุน้สทุธิอยู่ทีร่ะดบั 4,435 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำก  
4,161 ล้ำนบำทในปี 2555 ซึง่ถือเป็นฐำนทุนขนำดท่ีใหญ่ เพ่ือรองรบั 
กำรขยำยตวัทำงธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคต ส�ำหรบักำรเปลีย่นแปลง 
ในรำยละเอียดของรำยกำรหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

โครงสร้างทุน

การเปลี่ยนแปลงรายการส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
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หนี้สิน

ยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 3,251 ล้ำนบำท ลดลง  
872 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงใน
รำยกำรหลกัประกอบด้วย เจ้ำหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
ลดลง 1,291 ล้ำนบำท โดยรำยกำรนี้เกิดจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้ซื้อขำย
หลักทรัพย์ด้วยเงนิสด 1,365 ลำ้นบำท แต่มีรำยกำรเจำ้หนีธ้รุกรรมยมืและ
ให้ยืมหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้น 58 ล้ำนบำท ส่วนหลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำ 
ซือ้คนืซึง่ลดลง 219 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรลดลงของตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน  
ส�ำหรับรำยกำรหนี้สินประเภทอื่นที่มีกำรปรับเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่มำจำก 
เจ้ำหน้ีส�ำนักหกับญัชทีีเ่พ่ิมขึน้ 412 ล้ำนบำท และรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ที่เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 198 ล้ำนบำท ส�ำหรับส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนเพ่ิมข้ึนเลก็น้อย 10 ล้ำนบำท ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผล 
ให้กับผูถื้อหุน้ด้วยเมด็เงนิท่ีสงูถึง 758 ล้ำนบำท ในจ�ำนวนนี้
ประกอบด้วยเงินปันผลประจ�ำปี 2555 มูลค่ำ 337 ล้ำนบำท 
และเงนิปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรบัปี 2556 มลูค่ำ 421 ล้ำนบำท  
แต่มูลค่ำรำยกำรส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิสิ้นปี 2556 สูงถึง 
4,435 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้น  274 ล้ำนบำท จำกงวดปี 2555 
ทั้งนี้ เป็นกำรปรับเพ่ิมขึ้นในส่วนของรำยกำรก�ำไรสะสม 
ส่วนท่ียังไม่จัดสรร จ�ำนวน 287 ล้ำนบำท รำยกำรส�ำรอง 
ตำมกฎหมำยเพ่ิมขึน้ 22 ล้ำนบำท ส่วนรำยกำรองค์ประกอบอืน่ๆ  
ของส่วนของเจ้ำของ มกีำรปรบัลดลง 34 ล้ำนบำท เน่ืองมำจำก 
กำรท�ำ Mark to Market ของมูลค่ำสินทรัพย์เผื่อขำย

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ปี 2556 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,067  ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ถึงร้อยละ 
82  และคิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.51 บำท ส�ำหรับอัตรำก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่
ร้อยละ 93  อัตรำก�ำไรสุทธิ ร้อยละ 34  อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  
25  และอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนร้อยละ 25 โดยมกีำรเปลีย่นแปลง
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ภำพรวมกำรท�ำก�ำไรในงวดปี 2556 บริษัทฯ  มีก�ำไรสุทธิ 1,067 ล้ำนบำท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปี 2555  โดยมีรำยได้รวมอยู่ที่ 3,109 ล้ำนบำท  
เพิม่ขึ้นถึง 1,033 ล้ำนบำท หรือรอ้ยละ 50 ส่วนใหญ่เกดิจำกรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และตรำสำรอนพุันธ์ ซึ่งเพิ่มขึ้น  605 
ล้ำนบำท มำอยู่ที่ 1,764 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของดัชนีตลำดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรก 2556  รวมทั้งรำยได้จำก
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรที่เพิ่มขึ้น 280 ล้ำนบำท ด้วย นอกจำกนี้ยังมีรำยได้ประเภทอื่นที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
เพิ่มขึ้น 56 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกตรำสำรอนพุนัธ์เพิม่ขึ้น 50 ล้ำนบำท ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น 32 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกเงินลงทุนเพิม่ขึ้น 
18 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ส่วนรำยกำรที่ลดลงมีเพียงรำยกำรเดียวคือ รำยได้อื่น ๆ ที่ลดลงเพียงเล็กน้อยด้วยมูลค่ำ 9 ล้ำนบำท  กำรเพิ่มขึ้นของ
รำยได้เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนกำรลงทุนในประเทศของลูกค้ำในประเทศและลูกค้ำสถำบัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงด�ำเนิน
กลยุทธ์ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรกระจำยฐำนรำยได้ โดยเน้นกำรสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อชดเชยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำก
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์ ที่คำดว่ำมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่จะรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต
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รำยได้ค่ำนำยหน้ำและรำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ 
ท�ำให้โครงสร้ำงรำยได้เปลีย่น

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์

รำยได้ค่ำนำยหน้ำฯ ปี 2556 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 โดยมีมูลค่ำอยู่ที่ 1,764 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นกำรปรับเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำรลงทุนในประเทศ
ของลูกค้ำรำยย่อยและลูกค้ำสถำบันบำงรำย ที่ส่งผลโดยตรงต่อส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทเพ่ิมขึ้นมำอยู่ท่ี ร้อยละ 4.14 อย่ำงไรก็ตำม  
บริษัทฯ มีสัญญำณเชิงบวกให้เห็นอยู่ว่ำ ทั้งรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ตรำสำรอนุพันธ์ และรำยได้ค่ำนำยหน้ำอื่น ปรับ
ตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน  นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุบันให้มำกขึ้น  
รวมทั้งกำรขยำยฐำนลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้เพิ่มมำกขึ้นด้วย ส�ำหรับอัตรำค่ำนำยหน้ำสุทธิของบริษัทในปี 2556 ปรับตัวลดลง
เล็กน้อย มำอยู่ที่ ร้อยละ 0.18 

โครงสร้างรายได้ค่านายหน้า อัตราค่านายหน้าสุทธิ
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

นบัจำกปี 2551 เป็นต้นมำ รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรได้ปรบัตวั 
เพ่ิมข้ึนมำอย่ำงต่อเน่ือง ตำมกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของตลำด โดยในงวดปี 2556 น้ี รำยได้ 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำร ได้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 593 ล้ำนบำท หรือ 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 90 โดยมโีครงสร้ำงรำยได้ประกอบด้วย รำยได้จำกกำร 
จัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ ร้อยละ 34 รำยได้จำกธุรกิจที่ปรึกษำทำง 
กำรเงนิ ร้อยละ 15 รำยได้จำกธุรกิจจดักำรกองทนุส่วนบคุคล ร้อยละ  
18  และรำยได้จำกธุรกิจจัดกำรกองทุนรวม ร้อยละ 20 ตำมล�ำดับ 
บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนของรำยได้จำกธุรกิจอื่น ๆ ของ 
บริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจกำรลงทุนต่ำงประเทศ ธุรกิจกำรบริหำร
สินทรัพย์ ธุรกิจวำณิชธนกิจ และธุรกิจตรำสำรอนุพันธ์ ซึ่งเชื่อว่ำ
ฐำนรำยได้จำกธุรกิจต่ำงๆ จะสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตให้กับรำยได้
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

ก�าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 

แม้ว่ำในปี 2556 ระดบัรำคำเปิดของ SET Index ต้นปี และรำคำปิดใน
ปลำยปี จะไม่มคีวำมแตกต่ำงกันอย่ำงมนียัส�ำคญั โดยเปรยีบเทยีบ 
ดัชนีหลักทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลำยปีดัชนีหลักทรัพย์ปรับ 
ลดลงถึง 93 จุด แต่ช่วงกว้ำงของกำรเคลื่อนไหวเมื่อเทียบจุดต�่ำสุด 
และสูงสุดของปี 2556 กว้ำงมำกถึง 368 จุด รูปแบบกำรเคลื่อนไหว
ของรำคำหุ้นที่ผันผวนดังกล่ำว ท�ำให้กำรท�ำก�ำไรจำกกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์มีมำกขึ้น ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญท�ำให้
รำยกำรก�ำไรจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์เพ่ิมข้ึน
จำก 321 ล้ำนบำท เป็น 389 ล้ำนบำท ในปี 2556  รำยกำรดังกล่ำว
เป็นตัวแปรหนึ่งที่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของก�ำไรสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

ผลตอบแทนจำกดอกเบี้ยและเงินปันผลปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่ำภำวะ
เศรษฐกิจในช่วงปลำยปี 2556 จะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยในปี  
2556 รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 186 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ที่มีจ�ำนวน 154 ล้ำนบำท สะท้อนถึง 
คุณภำพที่ดีของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือครอง นอกจำกน้ี อัตรำ
ดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศยังทรงตัวไม่เปล่ียนแปลง
มำกนัก 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ มีรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นจำก 
111 ล้ำนบำท ในปี 2555 เป็น 167 ล้ำนบำทในปี 2556 หรือคิดเป็น 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 51 โดยท่ีกำรปรับเพ่ิมขึ้นของรำยได้ดังกล่ำว 
ไม่ได้ท�ำให้เกิดภำระหนี้เสียเพ่ิมขึ้น สะท้อนถึงระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม (งบการเงินรวม)

โครงสร้างรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขยำยธุรกิจต่อเนื่อง

โครงสร้างค่าใช้จ่ายงวดปี 2556 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายปี 2556 เทียบกับ ปี 2555

ในงวดปี 2556 บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินกลยุทธ์ขยำยงำนในเชิงรุกอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในส่วนของธุรกิจท่ีสร้ำงรำยได้ จึงวำงแผน 
กำรกระจำยฐำนรำยได้ของบรษิทัฯให้มคีวำมสมดุลมำกขึน้ ซึง่เชือ่ว่ำกำรกระจำยฐำนรำยได้ดงักล่ำว จะช่วยสร้ำงกำรเตบิโตให้กับรำยได้และก�ำไร
ของบรษิทัในระยะยำว ตลอดจนช่วยเพ่ิมฐำนลกูค้ำให้มำกขึน้ตำมไปด้วย อย่ำงไรก็ตำมในระยะสัน้ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนไม่สำมำรถ 
ปรบัลดลงไปได้มำกนัก โดยภำพรวมงวดปี 2556 มรีำยกำรค่ำใช้จ่ำยรวม 1,770 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2555 จ�ำนวน 454 ล้ำนบำท หรอื เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 35 

ส�ำหรับโครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยงวดปี 2556 ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกงวดปี 2555 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ กล่ำวคือ ร้อยละ 65 ของค่ำใช้จ่ำยรวม  
ยังคงเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนกังำน ซึง่ในงวดปี 2556 ได้ปรบัเพ่ิมขึน้ 323 ล้ำนบำท จำกปี 2555 เนือ่งจำกเป็นรำยกำรทีม่คีวำมผนัแปรไปตำม 
สภำพตลำดโดยรวม

ในด้ำนกระแสเงินสด นับได้ว่ำบริษัทฯ มีสภำพคล่องสูง ทั้งน้ีประเมินจำกโครงสร้ำงงบกระแสเงินสด จะพบว่ำในปี 2556 บริษัทฯ มี 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำนเป็นบวกถึง 674 ล้ำนบำท ขณะทีก่ระแสเงนิสดจำกกิจกรรมกำรลงทนุก็เป็นบวกด้วยเช่นกัน 484 ล้ำนบำท 
นับว่ำบริษัทฯ อยู่ในภำวะที่มีควำมพร้อมทำงกำรเงิน ตลอดจนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ส�ำหรับกำรเปิดโอกำสทำงธุรกิจที่จะเข้ำมำในอนำคต
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ปัจจัยและอิทธิพลที่มีต่อฐำนะกำรเงินในอนำคต

เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจ ประกอบกับผลประกอบกำรของบริษัท 
จดทะเบียนท่ีประกำศออกมำ เริ่มสะท้อนถึงกำรถดถอยของ 
ตลำดหุ้นไทย มีผลโดยตรงต่อมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เฉล่ีย
ต่อวันของตลำดหุ้นไทยท่ีจะลดลง และส่งผลถึงรำยได้ค่ำนำยหน้ำ 
ที่จะปรับลดลงด้วย ดังนั้น กำรผลักดันกำรเติบโตของธุรกิจจะต้อง
กระจำยฐำนรำยได้ของบรษิทัฯ ให้มคีวำมสมดุลมำกย่ิงข้ึน ไม่กระจกุตวั 
อยู่ท่ีรำยได้ใดรำยได้หน่ึง โดยบริษัทฯ จะหันไปเน้นบริกำรด้ำน
บริหำรสินทรัพย์ (Asset Management) ด้ำนกำรลงทุนในสินทรัพย์
ต่ำงประเทศท่ีมีโอกำสจะให้ผลตอบแทนที่ดี นอกจำกนี้ จะต้อง 
ขยำยธุรกิจตรำสำรอนุพันธ์ ทีบ่รษิทัฯ ได้สร้ำงรำกฐำนไว้แล้ว รวมถึง
กำรบริกำรด้ำนวำณิชธนกิจ  และกำรมองหำโอกำสในกำร Cross-
selling บรกิำรอืน่ๆ ของบรษิทัฯ ให้ฐำนลกูค้ำทีม่อียู่แล้วเพ่ิมมำกขึน้

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำระบบงำนโดยมุ ่งเน้น 
กำรใช้เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนและ

ควบคุมควำมเส่ียงในด้ำนกำรลงทุน กำรบริหำรกำรเงิน ให้มำกข้ึน  
เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในระบบกำรจัดกำร และกำรบริหำร
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล  และสำมำรถแข่งขัน
ในธุรกิจได้

กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อม
รองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจและธุรกรรมใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ ตลอดจน 
สำมำรถให้ควำมรู้ในธุรกรรมใหม่ๆ กับลูกค้ำและนักลงทุนให้เข้ำใจ
ไปพร้อมๆกับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ี 
ช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมีเสถียรภำพ  

นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีทีมผู้บริหำรซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มำนำน และ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นใน
กำรพัฒนำบทบำทของกำรเป็นผู้น�ำในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจน 
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุนให้ก้ำวไกลต่อไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมของ บรษิทัหลกัทรพัย์  
เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย รวมท้ังสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏ 

ในรำยงำนประจ�ำปี 2556 ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม และถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ มกีำร 
ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำรท่ีสมเหตุสมผลในกำรจัดท�ำ รวมท้ัง 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทั้งน้ีงบกำรเงิน 
ดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มเีงือ่นไขจำกผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต
ที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนที่เป็นจริงและโปร่งใส อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบ 
กำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจว่ำข้อมูลทำงบัญชีมีควำม 
น่ำเชื่อถือ และเพียงพอที่จะด�ำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเพ่ือป้องกันมิให้เกิด 
กำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ
จ�ำนวน 3 ท่ำน เป็นผูส้อบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบ 
ภำยใน กำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับรำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 
กำรปฏบิตัติำมกฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยหำรอืและประชมุร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบ  
และผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ดงัปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดง
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยในที่น่ำพอใจ สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวม 
ของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายชาลี โสภณพนิช

ประธำนกรรมกำร

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ประธำนกรรมกำรบริหำร

1 0 0



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดตั้งข้ึนในปี 2556 โดยมีสมำชิกประกอบด้วย  
กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ได้แก่ นำยโสภณ บุณยรัตพันธุ์ (ประธำนคณะกรรมกำร)  
นำยไมเคิล เดวิด โรเบิร ์ตส นำยวิรัช อภิเมธีธ�ำรง นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล และ  
กรรมกำรบริหำรอีก 1 ท่ำน คือ นำยพัชร สุระจรัส
 
ตำมท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรชุดน้ี มีหน้ำที่ดูแล
โครงสร้ำงกำรควบคมุและบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่รวมถึงนโยบำยและกำรปฏิบตัติำมนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ บริษัทมีเงินกองทุนสภำพคล่อง และ
แหล่งเงินหมุนเวียนที่เพียงพอส�ำหรับกำรด�ำเนินธูรกิจ
 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัตินโยบำยบริหำร
ควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ในปี 2556 นโยบำยน้ี
เป็นกำรบรหิำรควำมเสีย่งท้ังองค์กรแบบบรูณำกำร โดยมกีำรจดักลุม่ควำมเสีย่งชนดิต่ำงๆ 
ตลอดจนประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยงดังกล่ำว และพิจำรณำมำตรกำรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรฯ มีกำรประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีหัวหน้ำสำยงำนบริหำร
ควำมเสีย่ง หวัหน้ำสำยงำนควำมเสีย่งด้ำนตลำด และหวัหน้ำสำยงำนก�ำกับและตรวจสอบ  
เข้ำร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ในกำรประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมกำรฯได้พิจำรณำ 
ควำมเสี่ยงหลักและมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตลอดจนควำมเพียงพอของ 
เงินกองทุนสภำพคล่อง กำรจัดหำเงินทุน และอัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ
 
ในปี 2557 นี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมุ่งหวัง ท่ีจะให้มีกำรด�ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเต็มรูปแบบ ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับองค์กรของบริษัท

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร
อสิระท่ีมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรธุรกิจ จ�ำนวน 3 คน โดยในปี 2556 มี
นำยวิรัช อภิเมธีธ�ำรง เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยโสภณ บุณยรัตพันธุ์ และ
นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ตำม
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมท่ีก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงครบถ้วน ในปี 2556 ได้จัดให้มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำร ผู้สอบบัญชี 
และหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำที่ก�ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนจ�ำนวน 8 ครั้ง ในจ�ำนวนน้ี 
มกีำรประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรจ�ำนวน 1 ครัง้ ซึง่สรปุสำระส�ำคญัได้ดงันี้ 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส งบกำรเงนิครึง่ปี และงบกำรเงนิประจ�ำปี และรำยงำน
ทำงกำรเงนิท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็สอดคล้องกับผูส้อบบญัช ี
ว่ำ งบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องตำมควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชี
ท่ีรับรองโดยท่ัวไป เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี ประกำศของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มคีวำมเชือ่ถือได้และได้
เปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ พร้อมท้ังได้พิจำรณำรำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน 
ว่ำเป็นไปตำมเงือ่นไขทำงธุรกิจปกต ิโดยได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในงบกำรเงนิอย่ำงครบถ้วน

2. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบของฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบ รับทรำบผล 
กำรตรวจสอบ กำรประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรปฏบิติั
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. ร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบตังิำน ควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี 

และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชแีล้ว จงึได้เสนอแต่งตัง้บรษิทั ส�ำนักงำน เอนิส์ท 
แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ ผูบ้รหิำรของบรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรงำน 
ภำยใต้กรอบจริยธรรมและหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี งบกำรเงินของบริษัทแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงนิทีถู่กต้องตำมควรในสำระส�ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  มกีำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  เปิดเผยข้อมูลรำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ี
เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ และมีกำรก�ำกับดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม

ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 
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ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 
พลสั จ�ำกัด (มหำชน) และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ 
กำรเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 งบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบกระแสเงนิสด
รวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำร
บัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) 
ด้วยเช่นกัน

   ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงิน
เหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำ
จ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด

   ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิดงักล่ำว 
จำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำม 
ข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏบิตังิำนตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำก 
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ได้มำซึง่หลกัฐำน 
กำรสอบบญัชเีก่ียวกับจ�ำนวนเงนิและกำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงนิ  
วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของผู ้สอบบัญชี 
ซึง่รวมถึงกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จ
จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัของงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติหรอื
ข้อผดิพลำด ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดังกล่ำว ผูส้อบบญัชพิีจำรณำ
กำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนอ 
งบกำรเงินโดยถูกต้องตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
กำรแสดงควำมเห็นต่อประสทิธิผลของกำรควบคมุภำยในของกิจกำร   
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำย 

กำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมท้ังกำรประเมินกำรน�ำเสนอ
งบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

   ความเห็น

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงนิสดส�ำหรบัปีสิน้สดุ 
วันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด 
(มหำชน) โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน  

   ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 3 เก่ียวกับกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชเีน่ืองจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลัง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  
ธันวำคม 2555 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนรำยกำร
ปรบัปรงุจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำว และน�ำเสนอ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2555 เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดย
ใช้นโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับภำษีเงินได้ที่ได้น�ำมำถือปฏิบัติใหม่
ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข 
ต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด

รุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3516

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์  2557

รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555
(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2556

31 ธันวาคม

2555 

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม

2555

31 ธันวาคม

2556

31 ธันวาคม

2555 

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม

2555

สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7  848,306,672  447,971,017  1,392,168,045  715,430,205  357,052,050  1,340,188,636 

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน 8  140,002,131  80,002,089  120,002,042  -  -  - 

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน 9  499,605,648  718,154,319  197,587,044  499,605,648  718,154,319  197,587,044 

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี 10  1,988,371  69,965,650  587,019,452  1,988,371  69,965,650  587,019,452 

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำย 
ล่วงหน้ำสทุธิ 11  4,221,063,146  4,409,810,037  2,521,930,247  4,221,063,146  4,409,810,037  2,521,930,247 

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 12  18,390,503  8,705,313  4,657,513  18,390,503  8,705,313  4,657,513 

เงินลงทุนสุทธิ 13  1,502,658,920  2,144,390,743  1,243,869,118  1,502,658,920  2,134,390,743  1,233,869,118 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -  -  -  112,706,997  112,706,917  112,706,917 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 15  252,347,617  237,471,438  233,168,498  235,438,248  220,172,437  221,042,223 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 16  20,173,357  19,489,408  19,232,794  16,175,379  15,980,607  15,169,439 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4, 17  3,150,255 2,539,719 2,654,960  -  -  - 

สินทรัพย์อื่น 18  178,530,559  145,037,934  123,082,999  141,116,059  109,961,820  87,743,576 

รวมสินทรัพย์  7,686,217,179  8,283,537,667  6,445,372,712  7,464,573,476  8,156,899,893  6,321,914,165 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555
(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2556

31 ธันวาคม

2555 

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม

2555

31 ธันวาคม

2556

31 ธันวาคม

2555 

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม

2555

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  -  -  1,190,092  -  -  1,190,092 

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน 19  499,604,678  718,154,319  197,597,027  499,604,678  718,154,319  197,597,027 

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี 20  1,075,984,718  663,775,544  28,814,697  1,075,984,718  663,775,544  28,814,697 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 21  926,118,564  2,217,462,384  1,683,793,432  926,118,564  2,217,462,384  1,683,793,432 

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 12  48,615,261  11,011,274  21,402,747  48,615,261  11,011,274  21,402,747 

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น  -  -  99,256,075  -  -  99,256,075 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 22  97,793,154  87,831,901  69,200,508  83,349,870  75,189,381  55,942,676 

ประมำณกำรหนี้สิน 23  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4, 17  20,016,002 22,359,223 1,419,784  20,016,002 22,359,223 1,419,784 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย  75,305,212  89,709,733  77,550,848  66,107,892  85,772,735  70,981,429 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  478,315,582  280,657,767  260,950,785  403,271,863  243,724,965  218,150,066 

หน้ีสนิอืน่ 24  24,692,884  27,145,996  22,747,101  21,954,499  24,696,341  21,172,412 

รวมหนี้สิน  3,250,846,055  4,122,508,141  2,468,323,096  3,149,423,347  4,066,546,166  2,404,120,437 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสำมัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท  2,521,945,020  2,521,945,020  2,521,945,020  2,521,945,020  2,521,945,020  2,521,945,020 

   ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

      หุน้สำมญั 2,105,656,044 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 1 บำท  2,105,656,044  2,105,656,044  2,105,656,044  2,105,656,044  2,105,656,044  2,105,656,044 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  1,139,183,677  1,139,183,677  1,139,183,677  1,139,183,677  1,139,183,677  1,139,183,677 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ 13.6  50,507,557  85,459,897  58,542,030  50,507,557  85,459,897  58,542,030 

ก�ำไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว

      ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย 25  252,194,502  229,831,801  200,123,434  252,194,502  229,831,801  200,123,434 

   ยังไม่ได้จัดสรร  887,829,344  600,898,107  473,544,431  767,608,349  530,222,308  414,288,543 

รวมส่วนของเจ้าของ  4,435,371,124  4,161,029,526  3,977,049,616  4,315,150,129  4,090,353,727  3,917,793,728 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  7,686,217,179  8,283,537,667  6,445,372,712  7,464,573,476  8,156,899,893  6,321,914,165 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นำยพัชร สุระจรัส)
กรรมกำร

(นำยจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ)
กรรมกำร
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งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555
(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
ค่ำนำยหน้ำ 27  1,764,019,008  1,159,415,197  1,769,461,712  1,163,325,441 

ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 28  593,347,348  312,924,709  259,178,436  71,424,622 

ก�ำไรจำกเงินลงทุน  341,631,739  323,421,063  341,631,739  323,421,063 

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์  47,310,440  (2,604,056)  47,310,440  (2,604,056)

ดอกเบี้ยและเงินปันผล  186,119,363  154,301,822  209,891,456  177,071,934 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  167,094,700  110,648,878  167,094,700  110,648,878 

รำยได้อืน่  9,674,909  18,576,505  10,800,123  16,635,973 

รวมรายได้  3,109,197,507  2,076,684,118  2,805,368,606  1,859,923,855 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทำงกำรเงิน  85,699,963  47,841,058  85,699,963  47,841,058 

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย  144,865,547  108,824,463  161,365,594  96,240,873 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

   ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน  1,181,762,691  857,546,419  996,615,991  724,938,303 

   ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำร สถำนท่ี และอปุกรณ์  185,507,036  169,639,363  157,408,444  144,242,664 

   ค่ำตอบแทนกรรมกำร  6,852,500  6,412,000  6,360,000  4,310,000 

   ค่ำใช้จ่ำยอื่น  164,884,316  125,449,393  129,391,839  102,266,947 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  121,400  (21,716)  121,400  (21,716)

รวมค่าใช้จ่าย  1,769,693,453  1,315,690,980  1,536,963,231  1,119,818,129 

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้  1,339,504,054  760,993,138  1,268,405,375  740,105,726 

ภำษีเงินได้ 17  (272,173,940)  (174,592,671)  (250,620,457)  (163,076,417)

ก�าไรส�าหรับปี  1,067,330,114  586,400,467  1,017,784,918  577,029,309 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555
(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 13.6  (43,690,425)  33,283,261  (43,690,425)  33,283,261 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

   ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน 22  -  (10,259,018)  -  (12,819,960)

ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขำดทุน

   เบ็ดเสร็จอื่น 17  8,738,085  (4,313,591)  8,738,085  (3,801,402)

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (34,952,340)  18,710,652  (34,952,340)  16,661,899 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  1,032,377,774  605,111,119  982,832,578  593,691,208 

ก�าไรต่อหุ้น 30  

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส�าหรับปี 0.51 0.28 0.48 0.27 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นำยพัชร สุระจรัส)
กรรมกำร

(นำยจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ)
กรรมกำร
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งบกระแสเงินสด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555
(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้  1,339,504,054  760,993,138  1,268,405,375  740,105,726 

รำยกำรปรบักระทบก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้เป็นเงินสดรบั (จ่ำย)

   จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน :-

      ค่ำเสือ่มรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี  43,942,421  40,448,101  37,267,560  34,761,633 

      หนีส้ญูและหน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั)  121,400  (21,716)  121,400  (21,716)

      ก�ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ  (2,197,104)  (21,750,387)  (2,197,104)  (21,750,387)

      ก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม

         ของสนิทรพัย์ตรำสำรอนพัุนธ์  (9,685,190)  (4,047,800)  (9,685,190)  (4,047,800)

      ขำดทนุ (ก�ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของ

         หน้ีสนิตรำสำรอนพัุนธ์  16,648,056  (3,041,533)  16,648,056  (3,041,533)

      ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุเผือ่ขำย  (48,556,863)  (22,619,023)  (48,556,863)  (22,619,023)

      ก�ำไรจำกกำรขำยตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด  (71,720)  (870,722)  (71,720)  (870,722)

      ก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัย์เพ่ือค้ำ  (33,423,872)  (71,814,016)  (33,423,872)  (71,814,016)

      ขำดทนุ (ก�ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมหุน้ยืม  (10,609,769)  1,895,137  (10,609,769)  1,895,137 

      ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์และ

         สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  (2,185,991)  (2,776,167)  (3,075,204)  (428,059)

      ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  10,677,503  8,372,375  8,876,739  6,426,745 

      รำยได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล  (186,119,363)  (154,301,822)  (209,891,456)  (177,071,934)

      รำยได้ดอกเบีย้เงนิให้กู้ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรพัย์  (167,094,700)  (110,648,878)  (167,094,700)  (110,648,878)

      ต้นทนุกำรเงนิ  85,699,963  47,841,058  85,699,963  47,841,058 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

   และหนีส้นิด�ำเนนิงำน  1,036,648,825  467,657,745  932,413,215  418,716,231 

สนิทรพัย์ด�ำเนนิงำนลดลง (เพ่ิมขึน้)

   เงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิ  (60,000,042)  39,999,953  -  - 

   หลกัทรพัย์ซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื  218,548,671  (520,567,275)  218,548,671  (520,567,275)

   ลกูหน้ีส�ำนกัหักบญัชี  67,977,279  517,053,802  67,977,279  517,053,802 

   ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  355,720,191  (1,777,209,196)  355,720,191  (1,777,209,196)

   เงนิลงทุนเพ่ือค้ำ  174,490,087  (1,137,095,297)  174,490,087  (1,137,095,297)

   สนิทรพัย์อืน่  (16,421,370)  (18,445,992)  (14,620,020) (18,751,821)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555
(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงนิกูยื้มจำกสถำบนักำรเงนิ  -  (1,190,092)  -  (1,190,092)

   หลกัทรพัย์ขำยโดยมสีญัญำซือ้คนื  (218,549,641)  520,557,292  (218,549,641)  520,557,292 

   เจ้ำหน้ีส�ำนกัหักบญัชี  412,209,174  634,960,847  412,209,174  634,960,847 

   เจ้ำหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  (1,280,736,940)  531,760,240  (1,280,736,940)  531,760,240 

   หนีส้นิตรำสำรอนพัุนธ์  20,955,931  (7,349,940)  20,955,931  (7,349,940)

   ตรำสำรหน้ีทีอ่อกและเงนิกู้ยืมอืน่  -  (100,000,000)  -  (100,000,000)

   จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  (716,250)  -  (716,250)  - 

   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  197,657,815  19,706,982  159,546,898  25,574,899 

   หนีส้นิอืน่  (4,582,793)  4,153,002  (4,871,522)  3,244,653 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  903,200,937  (826,007,929)  822,367,073  (910,295,657)

   รบัดอกเบีย้และเงนิปันผล  137,296,068  117,138,380  132,259,740  112,751,852 

   จ่ำยดอกเบีย้  (85,697,074)  (47,083,558)  (85,697,074)  (47,083,558)

   จ่ำยภำษเีงนิได้  (280,794,132)  (145,692,697)  (263,890,435)  (131,147,074)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  674,005,799  (901,645,804)  605,039,304  (975,774,437)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจ่ำยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  -  -  (80)  - 

เงนิปันผลรบัจำกเงนิลงทนุระยะยำว  13,108,653  16,753,109  13,108,653  16,753,109 

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัย่อย  -  -  29,499,977  27,499,979 

ดอกเบีย้รบัจำกเงนิลงทนุในตรำสำรหน้ี  18,787,993  16,667,003  18,633,473  16,366,181 

เงนิสดจ่ำยซือ้เงนิลงทุนเผือ่ขำย  (145,492,448)  (462,219,334)  (145,492,448)  (462,219,334)

เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนเผือ่ขำย  616,576,990  678,494,084  616,576,990  678,494,084 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด  26,571,720  30,870,722  26,571,720  30,870,722 

เงนิสดรบัจำกตรำสำรหนีท่ี้ถอืจนครบก�ำหนด  10,000,000  140,000,000  -  140,000,000 

เงนิสดจ่ำยซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  (63,052,634)  (44,821,021)  (50,910,488)  (34,427,365)

เงนิสดรบัจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์และ
   สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  7,865,758  2,835,422  3,387,230  431,684 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  484,366,032  378,579,985  511,375,027  413,769,060 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยเงนิปันผล  (758,036,176)  (421,131,209)  (758,036,176)  (421,131,209)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (758,036,176)  (421,131,209)  (758,036,176)  (421,131,209)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  400,335,655  (944,197,028)  358,378,155  (983,136,586)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นปี  447,971,017  1,392,168,045  357,052,050  1,340,188,636 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  848,306,672  447,971,017  715,430,205  357,052,050 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555
(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด: -

   ค่ำซือ้อปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนส่วนท่ี

      บนัทกึเป็นหนีส้นิ  2,602,388 472,707  2,602,388 472,707 

   กำรเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของก�ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทนุเผือ่ขำย  (43,690,425)  33,283,261  (43,690,425)  33,283,261 

   โอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนจำกหลกัทรพัย์เพ่ือค้ำเป็นหลกัทรพัย์

      เผือ่ขำย (รำคำทุน)  191,422,364  369,994,614  191,422,364  369,994,614 

   ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั

      ส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน  -  10,259,018  -  12,819,960 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555

1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนซึง่จดัตัง้และมภูีมลิ�ำเนำในประเทศไทย ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบยีน

ของบริษัทฯตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 

2556 บริษัทฯได้ปิดด�ำเนินกำรส�ำนักงำนสำขำรอยัลซิต้ีอเวนิว ส่งผลให้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีส�ำนักงำนสำขำคงเหลือ

จ�ำนวน 17 สำขำ (2555: 18 สำขำ)

บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1. ธรุกจิหลักทรัพย์ตำมใบอนญุำตประกอบธรุกจิหลักทรพัย์แบบ ก ทีก่ระทรวงกำรคลังได้ออกใหแ้ก่บริษัทฯเมื่อวันที ่13 พฤศจิกำยน 

2551 ซึ่งเป็นใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ดังนี้

1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์

2. กำรค้ำหลักทรัพย์

3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน

4. กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์

5. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

6. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล

7. กำรจัดกำรกองทุนรวม

8. กำรจัดกำรเงินร่วมลงทุน

ท้ังน้ี บริษัทฯยังไม่ได้ประกอบธุรกิจในข้อ 7 และ 8 โดยบริษัทฯจะเริ่มประกอบธุรกิจดังกล่ำวได้ต่อเมื่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบควำมพร้อมของระบบงำนและบุคลำกรตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วย

กำรอนุญำตกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว

2. ธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมใบอนญุำตประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแบบ ส-1 ท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ได้ออกให้แก่บรษิทัฯเมือ่วนัที ่29 กรกฎำคม 2552 ซึง่เป็นใบอนญุำตให้ประกอบธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำได้ดงัน้ี 

 

1. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

2. กำรเป็นผู้ค้ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  

3. กำรเป็นที่ปรึกษำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

4. กำรเป็นผู้จัดกำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

ทัง้นี ้บรษิทัฯยังไม่ได้ประกอบธุรกิจในข้อ 3 และ 4 ซึง่บรษิทัฯจะเริม่ประกอบธุรกิจดงักล่ำวได้ต่อเมือ่ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ได้ตรวจสอบควำมพร้อมของระบบงำนและบคุลำกรตำมทีก่�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว
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3. ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรเป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิแก่บรษิทัฯโดย

มีก�ำหนดระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2553 ถึงวันที่ 14 มิถุนำยน 2558

4. เมื่อวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2555 คณะกรรมกำรก�ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำได้ออกใบอนุญำตประกอบธุรกิจกำรซื้อขำย

ล่วงหน้ำ ประเภทนำยหน้ำซื้อขำยล่วงหน้ำ และเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตร

ล่วงหน้ำได้ให้ควำมเห็นชอบให้บริษัทฯสำมำรถเริ่มประกอบธุรกิจกำรซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภทนำยหน้ำซื้อขำยล่วงหน้ำได้ตั้งแต ่

วันที่ 24 ตุลำคม 2555 เป็นต้นไป

1.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญำต

ประกอบธุรกิจดังนี้

1. กำรจัดกำรกองทุนรวม

2. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล

3. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรค้ำหลักทรัพย์ และกำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

4. ผู้จัดกำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

1.3 บริษัท ท่ีปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทยประกอบธุรกิจหลัก คือ กำรเป็นท่ีปรึกษำ

ทำงกำรเงิน โดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ได้ให้ควำมเหน็ชอบในกำรเป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงินโดย

มีก�ำหนดระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนำยน 2556 ถึงวันที่ 24 มิถุนำยน 2561

1.4 เมื่อวันท่ี 1 เมษำยน 2551 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ และ/หรือ 

หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภำยในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นๆได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯสำมำรถ

ท�ำธุรกิจใหม่ที่มีโอกำสสร้ำงรำยได้

 

นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2553 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 อนุมัติกำรขยำยเพดำนกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ  ภำยในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น  

เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจที่จะมีข้ึนในอนำคต โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยต่อผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง 

และ/หรอื ผูล้งทนุสถำบนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอื เสนอขำยในต่ำงประเทศ โดยอำจ 

เสนอขำยครั้งเดียวเต็มจ�ำนวนหรือเสนอขำยเป็นครำว ๆ ไปก็ได้ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกำศ

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์แและตลำดหลักทรัพย์

 กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินนี้ได้ท�ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ/ข/น. 53/2553 เรื่อง แบบงบกำรเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2553

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงิน

ฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ร้อยละ)

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกจิ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2556 2555

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ให้บริกำรจัดกำรกองทุน ไทย 100 100
   แอสเซท พลัส จ�ำกัด

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ไทย 100 100

ข) บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย

จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.  มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่

มำตรฐำนกำรบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับที่ 12  ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบญัชสี�ำหรบัเงนิอดุหนนุจำกรฐับำล และกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

 

ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล - กรณีทีไ่ม่มคีวำมเก่ียวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกจิกรรมด�ำเนนิงำน

ฉบับที่ 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่

ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงบัญชีข้ำงต้นไม่มี 

ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินนี้ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงเกณฑ์

ทำงบัญชีและภำษีอำกร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวในระหว่ำงปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบกำรเงินของปีก่อน 

ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภำษีเงินได้ 

รอกำรตัดบัญชีมำโดยตลอด ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 4

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

มำตรฐำนกำรบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

ฉบับที่ 27 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2559

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน 

 กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะ

 และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง

 กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯเชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัช ีและกำรตคีวำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4.  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ 

ในระหว่ำงปีปัจจบุนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญัตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหต ุ3 เนือ่งจำกบรษิทัฯและ

บรษิทัย่อยน�ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัท่ี 12 เรือ่ง ภำษเีงนิได้ มำถือปฏิบติั ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำวแสดง

เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 

2555

ณ วันที่                             

1 มกราคม 

2555

ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 

2555

ณ วันที่                             

1 มกราคม 

2555

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3,150 2,540 2,655 - - -

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 20,016 22,359 1,420 20,016 22,359 1,420

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของลดลง (12,627) (21,365) (15,000) (12,627) (21,365) (15,000)

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น (ลดลง) (4,239) 1,546 16,235 (7,389) (994) 13,580

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557

1 มกรำคม 2557
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(หน่วย: พันบำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น 5,785 16,741 6,394 17,138

ก�ำไรส�ำหรับปีลดลง (5,785) (16,741) (6,394) (17,138)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท) (0.003) (0.008) (0.003) (0.008)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

   คณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำร

   ผลประโยชน์ของพนักงำนลดลง - 2,052 - 2,564

ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน

 หลักทรัพย์เผื่อขำยลดลง (ก�ำไรลดลง) 8,738 (6,365) 8,738 (6,365)

5.  นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่ำนำยหน้ำ

 ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำถือเป็นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

ข) ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

 รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้ตำมเกณฑ์อัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยวัดควำมส�ำเร็จของงำนที่ท�ำเสร็จจำก

อตัรำส่วนของบรกิำรท่ีให้จนถึงปัจจบุนัเปรยีบเทยีบกับบรกิำรท้ังสิน้ทีต้่องให้บรกิำร ทัง้นี ้บรษิทัฯจะรบัรูร้ำยได้เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ 

ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรและค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนกองทุนคิดเป็นอัตรำร้อยละของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุนท่ีบริษัทฯ

และบริษัทย่อยจัดกำร และรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว

ค) ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้น

และดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง

 กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยท่ีมีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ี

บริษัทฯจะได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช�ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ง) ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

 

จ) ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

ฉ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำกเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็น 

รำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

ช) ค่ำใช้จ่ำย

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

5.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด หมำยถึง เงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรทุกประเภททีม่วีนัถึงก�ำหนดไม่เกิน 3 เดอืนนบัจำกวันท่ีได้มำ 

และไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่รวม

เงินฝำกที่มีภำระผูกพัน

5.4 เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ�ำ ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญำใช้เงินท่ีออกโดยสถำบันกำรเงินท่ีมีอำยุคงเหลือเกินกว่ำ  

3 เดือน หรือที่มีวันที่ถึงก�ำหนดภำยใน 3 เดือนแต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมและเงินฝำกที่มีภำระผูกพัน

5.5 การรับรู้และการตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทฯบันทึกเงินท่ีลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพ่ือกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบำลำนซ์ และ 

กำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิของบรษิทัฯเพ่ือกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ และ ณ วันสิน้รอบระยะเวลำ

รำยงำนบริษัทฯได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น

5.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระท่ีต้องส่งคืนหลักทรัพย์ท่ียืมมำซึ่งได้น�ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” 

ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนบรษิทัฯปรบัปรงุบญัชเีจ้ำหนีหุ้้นยืม โดยค�ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสดุ 

ณ วันสิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือ

ขำดทุน บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน�ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เงินสดท่ีน�ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” 

และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ

5.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�ำไร

หรือขำดทุน
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ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่ำวบันทึกในก�ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีทีจ่ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ปี รวมทัง้ท่ีจะถือจนครบก�ำหนดแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ�ำหน่ำย บรษิทัฯ

ตดับญัชส่ีวนเกนิ/รบัรูส่้วนต�ำ่กว่ำมลูค่ำตรำสำรหนีต้ำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ ซึง่จ�ำนวนทีต่ดัจ�ำหน่ำย/รบัรูน้ีจ้ะแสดงเป็นรำยกำร

ปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงนิลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงนิลงทุนท่ัวไป ซึง่แสดงในรำคำทนุสทุธิจำกค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี

จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี ส่วนมูลค่ำ

ยุตธิรรมของตรำสำรหน้ีค�ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนทีป่ระกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ สิน้วันท�ำกำรสดุท้ำยของปี มลูค่ำ

ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย ตรำสำรหนี้ท่ีจะถือจนครบก�ำหนด 

เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีทีม่กีำรโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนจำกประเภทหนึง่ไปเป็นอกีประเภทหนึง่ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะปรบัมลูค่ำของเงนิลงทนุ 

ดงักล่ำวใหม่โดยใช้มลูค่ำยุตธิรรม ณ วันทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรม ณ วันท่ีโอน

จะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุหรอืแสดงเป็นองค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้ำของ แล้วแต่ประเภทของเงนิลงทุนท่ีมกีำรโอนเปลีย่น

เมือ่มกีำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รบักับมลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุ จะถูกบนัทกึในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ

5.8 ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี

ลูกหน้ีส�ำนักหักบัญชี หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส�ำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำรช�ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ตรำสำรทุนที่ซื้อขำย

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และยอดดุลสุทธิลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีส�ำหรับกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ซื้อขำยใน 

ตลำดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)  รวมถึงเงินท่ีได้น�ำไปวำงเป็นประกันกับส�ำนักหักบัญชีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในกำรท�ำธุรกรรมซื้อขำย

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกกำรช�ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ

ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

5.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ยอดดลุสทุธิลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย์และลกูหนีธุ้รกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ

หลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ทัง้น้ี ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์รวมถึงยอดดลุสทุธิลกูหนีท้ีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัย์ด้วยเงนิสด ลกูหนีเ้งนิให้กู้ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรพัย์โดยใช้ทรพัย์สนิ

ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน อันได้แก่ เงินที่น�ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืม ลูกหนี้

หลกัทรพัย์ขำย โดยมสีญัญำซือ้คนื และลกูหน้ีอืน่ เช่น ลกูหนีซ้ือ้หลกัทรพัย์ด้วยเงนิสดท่ีไม่สำมำรถช�ำระเงนิได้ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด 

ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนช�ำระ เป็นต้น

บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียกช�ำระและมูลค่ำของ 

หลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรือ มีโอกำสท่ีได้รับช�ำระคืนไม่ครบ  

ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งส�ำรองตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
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ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช�ำระหนี้ และ บริษัทฯได้ด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำยหนี้สูญจำก

บัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท�ำสัญญำปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะ ดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

(3) ลูกหน้ีผ่อนช�ำระรำยท่ีมีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน ่

ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะตำม ข)

บรษิทัฯตดัจ�ำหน่ำยลกูหนีจ้ดัชัน้สญูออกจำกบญัชทีนัทท่ีีพบรำยกำรและตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เตม็จ�ำนวนของมลูหน้ีจดัชัน้สงสยั ซึง่

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพย์ (ถ้ำมี)

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

อำคำรชุด  30  ปี

อำคำร  20  ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน   3 และ 5  ปี

ยำนพำหนะ    5  ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชีเมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไร

หรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมรีะบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์น้ันเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อย

จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อยค่ำตัดจ�ำหน่ำย 

รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
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ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

สมำชิกสนำมกอล์ฟ  10 ปี

ซอฟท์แวร์    5 ปี

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  

   กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์    5 ปี

   กำรจัดกำรกองทุนรวม    5 ปี

   กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล    5 ปี

ค่ำธรรมเนียมสมำชิกตลำดอนุพันธ์    5 ปี

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี 

ตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง

มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

5.13 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทฯท�ำสัญญำซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญำขำยคืน โดยมีกำรก�ำหนดวันท่ีและรำคำท่ีแน่นอนในอนำคต หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำ

ขำยคืนแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ�ำนวนเงินที่ได้จ่ำยซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำว 

ผลต่ำงระหว่ำงรำคำซื้อและรำคำขำยจะถูกรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำของรำยกำรซึ่งแสดงรวมอยู่ในดอกเบี้ยรับ

บริษัทฯท�ำสัญญำขำยหลักทรัพย์โดยมีสัญญำซื้อคืน โดยมีกำรก�ำหนดวันที่และรำคำที่แน่นอนในอนำคต หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำ

ซื้อคืนแสดงเป็นหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ�ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว

ผลต่ำงระหว่ำงรำคำขำยและรำคำซื้อจะถูกรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำของรำยกำรซึ่งแสดงรวมอยู่ในต้นทุนทำงกำรเงิน

5.14 เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี หมำยถึง ยอดดุลสุทธิเจ้ำหน้ีส�ำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำรช�ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ตรำสำรทุนที่ซื้อขำยใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้ำหน้ีส�ำนักหักบัญชีส�ำหรับกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ซื้อขำยในตลำด

อนุพันธ์ (ประเทศไทย) และยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกกำรช�ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ

ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

5.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้ำหนีธุ้รกจิหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบรษิทัฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์และธุรกิจสญัญำซือ้ขำย

ล่วงหน้ำท่ีมต่ีอบคุคลภำยนอก เช่น ยอดดลุสทุธิเจ้ำหน้ีลกูค้ำท่ีซือ้หลกัทรพัย์ด้วยเงนิสด ภำระท่ีต้องส่งมอบหลกัทรพัย์เนือ่งจำกกำรขำย

ชอร์ตหรือกำรยืมหลักทรัพย์ และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

1 2 3



5.16  หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นหุ้นกู้ท่ีบริษัทฯออกและเสนอขำยให้แก่ลูกค้ำหรือผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถำบันหรือ 

ผู้ลงทุนรำยใหญ่โดยเฉพำะเจำะจง โดยออกจ�ำหน่ำยภำยใต้เง่ือนไขท่ีได้รับอนุมัติจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ หุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่ำวมีกำรอ้ำงอิงกับรำคำหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หุ้นกู้แสดงด้วยรำคำทุนที่ขำยปรับด้วยส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำของหุ้นกู้ที่ตัดจ�ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง  ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ำยน้ี

จะแสดงเป็นรำยกำรต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

อนพัุนธ์ทำงกำรเงนิแฝงแสดงภำยใต้บญัชสีนิทรพัย์/หนีส้นิตรำสำรอนุพันธ์โดยแสดงด้วยมลูค่ำยตุธิรรมและรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำ

ยุตธิรรมในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน ซึง่มลูค่ำยุตธิรรมค�ำนวณโดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมนิมลูค่ำ ซึง่ตวัแปร

ทีใ่ช้ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคยีงกับตวัแปรทีม่อียู่ในตลำด โดยค�ำนงึถึงข้อมลูควำมสมัพันธ์ของสภำพคล่อง เงนิปันผล อตัรำ

ดอกเบี้ย รำคำของสินค้ำอ้ำงอิง และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของสินค้ำอ้ำงอิง

5.17 สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ท่ีควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสญัญำ

เช่ำด�ำเนินงำน

จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

5.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบรษิทัฯ หมำยถึง บคุคลหรอืกิจกำรท่ีมอี�ำนำจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดย

ทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท�ำให้มี

อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯท่ีมีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

5.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและ

มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯ

และบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

5.20 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำร

ต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง

อยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
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5.21 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯบันทึกภำระจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของบริษัทฯซึ่งมีไว้เพ่ือค้ำเป็นภำระผูกพัน เงินวำงประกันในกำรท�ำสัญญำ 

ซือ้ขำยล่วงหน้ำดงักล่ำวบนัทึกในบญัชลีกูหน้ีส�ำนกัหักบญัชสีญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ บรษิทัฯจะรบัรูก้�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่นแปลง

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำค�ำนวณจำกรำคำที่ใช้ช�ำระ

รำคำ ณ สิ้นวันท�ำกำรของบริษัท ตลำดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

สัญญาออปชั่น

บริษัทฯบันทึกค่ำสิทธิที่จ่ำย (สถำนะซื้อ) และค่ำสิทธิที่ได้รับ (สถำนะขำย) ณ วันที่ท�ำกำรซื้อหรือขำยสัญญำออปชันในบัญชีสินทรัพย์

ตรำสำรอนุพันธ์ และบญัชหีน้ีสนิตรำสำรอนพัุนธ์ ตำมล�ำดับ และบรษิทัฯจะรบัรูก้�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของ

ค่ำสิทธิดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณจำกรำคำท่ีใช้ช�ำระรำคำ ณ สิ้นวันท�ำกำรของบริษัทตลำดอนุพันธ์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นภำระผูกพัน สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ียัง 

ไม่ครบก�ำหนดแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และบริษัทฯรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมใน 

ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บรษิทัฯบนัทกึภำระจำกใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนุพันธ์ทีบ่รษิทัฯเป็นผูอ้อกเป็นรำยกำรหน้ีสนิ และรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำยุตธิรรม

ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ค�ำนวณจำกรำคำเสนอขำยหลังสุด ณ วันส้ินวันท�ำกำร 

ของปีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.22 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินท่ี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีำระส�ำหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บริษทัฯและบรษิทัย่อยค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำร 

ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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5.23 ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไร

ทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบันทกึภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิ ณ วันสิน้รอบ 

ระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิทีเ่ก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อตัรำภำษท่ีีมผีลบงัคบัใช้ ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษี

เงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมท้ังผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้

ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและ 

ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร

ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรท่ีได้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ 

6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรในเรือ่งทีม่คีวำม 

ไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กิดข้ึนจรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดลุยพินจิและกำรประมำณกำรทีส่�ำคญัมดีงันี้

การรับรู้และตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน 

ควำมเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์และหนีส้นิดังกล่ำวแล้วหรอืไม่ โดยใช้ดลุยพินจิบนพ้ืนฐำนของข้อมลูท่ีดทีีส่ดุท่ีรบัรูไ้ด้ในสภำวะปัจจบุนั

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้ังค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทุน

ทั่วไป เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ 

กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ เกิดจำกกำรปรบัมลูค่ำของลกูหน้ีจำกควำมเสีย่งด้ำนเครดติท่ีอำจเกิดขึน้ ฝ่ำยบรหิำร

ได้ใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ของลกูหน้ีแต่ละรำย โดยพิจำรณำควำมเสีย่งในกำรเรยีกช�ำระและมลูค่ำ

ของหลกัทรัพย์ทีใ่ช้ค�ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมตฐิำนทีแ่ตกต่ำงกนัอำจมผีลต่อจ�ำนวนค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  

ดงันัน้กำรปรบัปรงุค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูอำจมขีึน้ได้ในอนำคต
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ 

เมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกนีฝ่้ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ

หำกคำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินจิทีเ่ก่ียวข้องกับ

กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้อง

ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำ

คิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมิน

เงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์

ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซึง่ต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนต่ำง ๆ  

ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษแีละขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ได้ใช้

เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้�ำนวนสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี

เป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง  

ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณมลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมนิ

มลูค่ำ ซึง่ตัวแปรทีใ่ช้ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคยีงกับตวัแปรท่ีมอียู่ในตลำด โดยค�ำนงึถึงสภำพคล่อง ข้อมลูควำมสมัพันธ์และ

กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว

คดีฟ้องร้อง

บรษิทัฯมหีนีส้นิทีอ่ำจจะเกิดขึน้จำกกำรถูกฟ้องร้องเรยีกค่ำเสยีหำย ซึง่ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดลุยพินิจในกำรประเมนิผลของคดทีีถู่กฟ้องร้อง

แล้ว และบันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีได้ 

มีกำรประมำณกำรไว้
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสด เงินฝำกระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น

 ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ 5,758,135 3,574,363 5,625,258 3,483,444

หัก: เงินฝำกและตั๋วเงินในนำมบริษัทฯเพื่อ

  ลูกค้ำ (4,909,828) (3,126,392) (4,909,828) (3,126,392)

รวม 848,307 447,971 715,430 357,052

8. เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินฝำกประจ�ำที่มีอำยุไม่เกินกว่ำ 3 เดือนแต่มี

   ควำมตั้งใจที่จะถือต่อไปในรูปแบบเดิม 140,002 80,002 - -

รวม 140,002 80,002 - -

9. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

หลักทรัพย์รัฐบำล 24,485 -

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 475,121 718,154

รวม 499,606 718,154

10. ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี 41,869 35,572

ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 1,636 53,562

หัก: ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ (41,517) (19,168)

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีสุทธิ 1,988 69,966
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11. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 2,207,527 2,209,535

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 1,911,916 2,197,635

ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 82,417 -

ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 13,877 62

ลูกหนี้อื่น 36,213 36,415

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 4,251,950 4,443,647

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (35,742) (35,620)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 4,216,208 4,408,027

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4,855 1,783

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุทธิ 4,221,063 4,409,810

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 36 ล้ำนบำท (2555: 36 ล้ำน

บำท)

11.2 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯได้จ�ำแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรจัดท�ำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภำพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ลูกหนี้

ธุรกิจ

หลักทรัพย์

ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญที่ตั้ง

โดยบริษัทฯ

มูลค่าลูกหนี้สุทธิ

หลังหักค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้

ธุรกิจ

หลักทรัพย์

ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญที่ตั้ง

โดยบริษัทฯ

มูลค่าลูกหนี้สุทธิ

หลังหักค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

มูลหนี้ปกติ 4,216 - 4,216 4,408 - 4,408

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 36 (36) - 36 (36) -

รวม 4,252 (36) 4,216 4,444 (36) 4,408
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11.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ยอดต้นปี 35,620 35,674

บวก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 182 -

หัก: โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ (60) (15)

        หนี้สูญตัดบัญชี - (39)

ยอดปลำยปี 35,742 35,620

12. สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
(หน่วย: พันบำท) 

ประเภทของตราสารอนุพันธ์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม 

2556 2555

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 18,390 32,255 8,705 2,070

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - 16,360 - 8,941

รวม 18,390 48,615 8,705 11,011

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

 จ�ำนวนเงินตำมสัญญำของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงในหมำยเหตุ 34

 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีจ�ำนวนเงินตำมสัญญำเท่ำกับ 564 ล้ำนบำท (2555: 51 ล้ำนบำท) ซึ่งค�ำนวณ

จำกรำคำใช้สิทธิคูณด้วยจ�ำนวนหุ้นท่ีอำจมีกำรใช้สิทธิ อย่ำงไรก็ตำม ใบส�ำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้นมีกำรช�ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด

ระหว่ำงรำคำปิดของหลักทรัพย์อ้ำงอิง ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนใหญ่มีอำยุไม่เกิน 1 ปี

 ทั้งน้ี ในกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯมีควำมเส่ียงเก่ียวกับควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์อ้ำงอิง ซึ่งบริษัทฯบริหำร

ควำมเสีย่งโดยจดัท�ำโปรแกรมเพ่ือช่วยเฝ้ำระวังควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัย์และเพ่ือช่วยก�ำหนดกลยทุธ์ในกำรซือ้ขำย นอกจำกน้ี  

บริษัทฯมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องเมื่อต้องกำรท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อ้ำงอิง ซึ่งบริษัทฯบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยกำร

พิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์อ้ำงอิงที่มีสภำพคล่องมำกเพียงพอ
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13. เงินลงทุน

13.1 รำคำทุนและมูลค่ำยุติธรรม
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม 

2556 2555

ราคาทุน/

ราคาทุน         

ตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/

ราคาทุน         

ตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เพื่อค้า

 หลักทรัพย์หุ้นทุน

  หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศ 257,537 239,551 756,335 777,076
  หลักทรัพย์จดทะเบียนต่ำงประเทศ 639,866 765,716 506,981 560,966
  บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 107,864 - 74,726 -
  หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ 1,005,267 1,005,267 1,338,042 1,338,042
 ตรำสำรหนี้

  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 37,000 37,255 37,000 36,969
  บวก (หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 255 - (31) -
  ตรำสำรหนี้สุทธิ 37,255 37,255 36,969 36,969
  รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำสุทธิ 1,042,522 1,042,522 1,375,011 1,375,011
หลักทรัพย์เผื่อขาย

 หลักทรัพย์หุ้นทุน

  หลักทรัพย์จดทะเบียน 146,106 187,962 286,960 374,734
  หน่วยลงทุนในประเทศ 5,925 23,976 5,925 16,023
  หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 15,253 16,290 - -
  บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 60,944 - 97,872 -
  หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ 228,228 228,228 390,757 390,757
 ตรำสำรหนี้

  หลักทรัพย์รัฐบำล - - 50,419 50,441
  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 193,000 195,190 93,000 94,988
  ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ - - 153,032 159,975
  บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 2,190 - 8,953 -
  ตรำสำรหนี้สุทธิ 195,190 195,190 305,404 305,404
  รวมหลักทรัพย์เผื่อขำยสุทธิ 423,418 423,418 696,161 696,161
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 27,200 28,222 63,700 64,806
  รวมตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด 27,200 28,222 63,700 64,806
เงินลงทุนทั่วไป

  หลักทรัพย์หุ้นทุน 10,028 10,028
  หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (509) (509)
  รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 9,519 9,519
รวมเงินลงทุนสุทธิ 1,502,659 2,144,391
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(หน่วย: พันบำท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ราคาทุน/

ราคาทุน         

ตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/

ราคาทุน         

ตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เพื่อค้า

 หลักทรัพย์หุ้นทุน

  หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศ 257,537 239,551 756,335 777,076
  หลักทรัพย์จดทะเบียนต่ำงประเทศ 639,866 765,716 506,981 560,966
  บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 107,864 - 74,726 -
  หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ 1,005,267 1,005,267 1,338,042 1,338,042
 ตรำสำรหนี้

  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 37,000 37,255 37,000 36,969
  บวก (หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 255 - (31) -
  ตรำสำรหนี้สุทธิ 37,255 37,255 36,969 36,969
  รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำสุทธิ 1,042,522 1,042,522 1,375,011 1,375,011
หลักทรัพย์เผื่อขาย

 หลักทรัพย์หุ้นทุน

  หลักทรัพย์จดทะเบียน 146,106 187,962 286,960 374,734
  หน่วยลงทุนในประเทศ 5,925 23,976 5,925 16,023
  หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 15,253 16,290 - -
  บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 60,944 - 97,872 -
  หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ 228,228 228,228 390,757 390,757
 ตรำสำรหนี้

  หลักทรัพย์รัฐบำล - - 50,419 50,441
  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 193,000 195,190 93,000 94,988
  ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ - - 153,032 159,975
  บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 2,190 - 8,953 -
  ตรำสำรหนี้สุทธิ 195,190 195,190 305,404 305,404
  รวมหลักทรัพย์เผื่อขำยสุทธิ 423,418 423,418 696,161 696,161
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 27,200 28,222 53,700 54,734
  รวมตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด 27,200 28,222 53,700 54,734
เงินลงทุนทั่วไป

  หลักทรัพย์หุ้นทุน 10,028 10,028
  หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (509) (509)
  รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 9,519 9,519
รวมเงินลงทุนสุทธิ 1,502,659 2,134,391
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13.2 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีภำระผูกพัน
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน
 หลักทรัพย์เพื่อค้ำ 500,299 725,935
หลักทรัพย์ที่ไปวำงเป็นประกัน

 หลักทรัพย์เผื่อขำย - 6,192
หลักทรัพย์ยืมมำและยังไม่ได้ส่งมอบ 2,427 -
รวม 502,726 732,127

13.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีเงินลงทุนประเภทตรำสำรหน้ี (รำคำตำมบัญชี) แยกตำมระยะเวลำที่เหลือของ 

สัญญำดังนี้
(หน่วย:พันบำท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

ระยะเวลาครบก�าหนด

รวมภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด

หลักทรัพย์เพื่อค้า
 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 37,255 - - - 37,255
หลักทรัพย์เผื่อขาย

 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 100,224 - 94,966 - 195,190
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน - 27,200 - - 27,200
 รวม 137,479 27,200 94,966 - 259,645

(หน่วย:พันบำท) 
งบการเงินรวม

2555

ระยะเวลาครบก�าหนด

รวมภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด

หลักทรัพย์เพื่อค้า
 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน - 36,969 - - 36,969
หลักทรัพย์เผื่อขาย

 หลักทรัพย์รัฐบำล 40,122 10,319 - - 50,441
 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน - - 94,988 - 94,988
 ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ - - 93,972 * 66,003 ** 159,975
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 36,500 27,200 - - 63,700
 รวม 76,622 74,488 188,960 66,003 406,073
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(หน่วย:พันบำท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

ระยะเวลาครบก�าหนด

รวมภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด

หลักทรัพย์เพื่อค้า
 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน - 36,969 - - 36,969
หลักทรัพย์เผื่อขาย

 หลักทรัพย์รัฐบำล 40,122 10,319 - - 50,441
 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน - - 94,988 - 94,988
 ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ - - 93,972 * 66,003 ** 159,975
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 26,500 27,200 - - 53,700
 รวม 66,622 74,488 188,960 66,003 396,073

* บำงส่วนของยอดคงเหลอืดงักล่ำวเป็นเงนิลงทนุในตรำสำรหน้ีทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศจ�ำนวน 1.0 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำทีผู่อ้อกตรำสำรหน้ี 
มีกำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรใช้สิทธิกำรช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด

** ยอดคงเหลอืดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศจ�ำนวน 1.0 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำและ 0.7 ล้ำนปอนด์สหรำช
อำณำจักร เงินลงทุนดังกล่ำวมีกำรก�ำหนดกำรใช้สิทธิกำรช�ำระคืนเงินต้นโดยผู้ออกตรำสำร ซึ่งกำรใช้สิทธิครั้งต่อไปก�ำหนดไว้ภำยในระยะ

เวลำ 4 - 5 ปีนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้ท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

13.4 ในระหว่ำงปี 2556 บรษิทัฯขำยเงนิลงทนุในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก�ำหนด ซึง่มมีลูค่ำตำมบญัชจี�ำนวน 26.5 ล้ำนบำท (2555: 30.0 ล้ำน

บำท) บรษัิทฯรบัรูก้�ำไรทีเ่กิดขึน้จำกกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวจ�ำนวน 0.07 ล้ำนบำท (2555: 0.87 ล้ำนบำท) ในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ

13.5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนทั่วไปในกิจกำรที่บริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยแล้วของ

กิจกำรนั้นมีดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 2555

ราคาทุน

มูลค่า
เงินลงทุน

สุทธิ
สัดส่วน

เงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่า
เงินลงทุน

สุทธิ
สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

หุ้นสามัญ

บริษัท บำงกอก เอสเอ็มบีซี  
คอนซัลติ้ง จ�ำกัด ธุรกิจร่วมลงทุน 500 500 10 500 500 10
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13.6 ก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดยกมำต้นปี 85,460 58,542
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี

 จำกกำรตีรำคำ (ก่อนภำษีเงินได้) (11,539) 43,351
 จำกกำรขำย (ก่อนภำษีเงินได้) (32,152) (10,068)
 ภำษีเงินได้ 8,738 (6,365)
ยอดคงเหลือปลำยปี 50,507 85,460

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท

ประเภท
หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ทุนช�าระแล้ว สิทธิการออกเสียง
จ�านวนเงินลงทุน -

วิธีราคาทุน
เงินปันผลรับที่

บริษัทฯ รับระหว่างปี

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หุ้นสำมัญ 100 100 100 100 98 98 22 20

   แอสเซท พลัส จ�ำกัด

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด หุ้นสำมัญ 15 15 100 100 15 15 7 7

รวม 113 113 29 27
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15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร

เครื่องตกแต่ง

ส�านักงาน

อุปกรณ์

ส�านักงาน ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน
     1 มกรำคม 2555 52,298 258,869 196,964 391,169 53,224 952,524
     ซื้อเพิ่ม - - 8,531 18,363 11,500 38,394
     จ�ำหน่ำย - - (1,506) (22,091) (8,681) (32,278)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (2,222) (4,419) - (6,641)
     31 ธันวำคม 2555 52,298 258,869 201,767 383,022 56,043 951,999
     ซื้อเพิ่ม - - 11,950 28,903 17,500 58,353
     จ�ำหน่ำย - - (3,308) (11,140) (21,992) (36,440)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (4,433) (1,515) - (5,948)
     31 ธันวำคม 2556 52,298 258,869 205,976 399,270 51,551 967,964
ค่าเสื่อมราคาสะสม

     1 มกรำคม 2555 - 153,910 172,701 350,967 41,778 719,356
     ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 8,805 6,300 13,836 5,021 33,962
     จ�ำหน่ำย - - (1,505) (22,088) (8,625) (32,218)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (2,192) (4,380) - (6,572)
     31 ธันวำคม 2555 - 162,715 175,304 338,335 38,174 714,528
     ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 8,805 7,343 14,940 6,821 37,909
     จ�ำหน่ำย - - (3,308) (11,138) (16,430) (30,876)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (4,430) (1,515) - (5,945)
     31 ธันวำคม 2556 - 171,520 174,909 340,622 28,565 715,616
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

     31 ธันวำคม 2555 52,298 96,154 26,463 44,687 17,869 237,471
     31 ธันวำคม 2556 52,298 87,349 31,067 58,648 22,986 252,348

ค่าเสือ่มราคาท่ีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปี:

     2555 33,962
     2556 37,909
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(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร

เครื่องตกแต่ง

ส�านักงาน

อุปกรณ์

ส�านักงาน ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน
     1 มกรำคม 2555 52,298 258,869 167,463 378,269 40,137 897,036
     ซื้อเพิ่ม - - 8,314 17,083 3,561 28,958
     จ�ำหน่ำย - - (1,506) (22,091) (449) (24,046)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (2,222) (4,385) - (6,607)
     31 ธันวำคม 2555 52,298 258,869 172,049 368,876 43,249 895,341
     ซื้อเพิ่ม - - 11,904 28,111 7,756 47,771
     จ�ำหน่ำย - - (3,312) (11,339) (11,752) (26,403)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (4,433) (1,515) - (5,948)
     31 ธันวำคม 2556 52,298 258,869 176,208 384,133 39,253 910,761
ค่าเสื่อมราคาสะสม

     1 มกรำคม 2555 - 153,910 152,892 340,437 28,755 675,994
     ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 8,805 4,105 13,065 3,795 29,770
     จ�ำหน่ำย - - (1,505) (22,088) (449) (24,042)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (2,192) (4,361) - (6,553)
     31 ธันวำคม 2555 - 162,715 153,300 327,053 32,101 675,169
     ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 8,805 5,143 14,004 4,372 32,324
     จ�ำหน่ำย - - (3,308) (11,165) (11,752) (26,225)
     ตัดจ�ำหน่ำย - - (4,430) (1,515) - (5,945)
     31 ธันวำคม 2556 - 171,520 150,705 328,377 24,721 675,323
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

     31 ธันวำคม 2555 52,298 96,154 18,749 41,823 11,148 220,172
     31 ธันวำคม 2556 52,298 87,349 25,503 55,756 14,532 235,438

ค่าเสือ่มราคาท่ีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปี:

     2555 29,770
     2556 32,324

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี

ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 477 ล้ำนบำท (2555: 497 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 453 

ล้ำนบำท (2555: 471 ล้ำนบำท))
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม

ค่าสมาชิก

สนามกอล์ฟ ซอฟท์แวร์

ค่าสมาชิก

ตลาดอนุพันธ์  รวม 

ราคาทุน
     1 มกรำคม 2555 4,765 59,992 5,000 69,757
     ซื้อเพิ่ม - 6,673 - 6,673
     31 ธันวำคม 2555 4,765 66,665 5,000 76,430
     ซื้อเพิ่ม - 6,829 - 6,829
     จ�ำหน่ำย (158) - - (158)
     31 ธันวำคม 2556 4,607 73,494 5,000 83,101
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

     1 มกรำคม 2555 2,453 43,071 5,000 50,524
     ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 304 6,113 - 6,417
     31 ธันวำคม 2555 2,757 49,184 5,000 56,941
     ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 291 5,739 - 6,030
     จ�ำหน่ำย (43) - - (43)
     31 ธันวำคม 2556 3,005 54,923 5,000 62,928
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

     31 ธันวำคม 2555 2,008 17,481 - 19,489
     31 ธันวำคม 2556 1,602 18,571 - 20,173

ค่าตดัจ�าหน่ายทีร่วมอยูใ่นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ์ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนส�าหรบัปี:

     2555 6,417
     2556 6,030
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(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าสมาชิก

สนามกอล์ฟ ซอฟท์แวร์

ค่าสมาชิก

ตลาดอนุพันธ์  รวม 

ราคาทุน
     1 มกรำคม 2555 4,765 52,731 5,000 62,496
     ซื้อเพิ่ม - 5,748 - 5,748
     31 ธันวำคม 2555 4,765 58,479 5,000 68,244
     ซื้อเพิ่ม - 5,268 - 5,268
     จ�ำหน่ำย (158) (23) - (181)
     31 ธันวำคม 2556 4,607 63,724 5,000 73,331
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

     1 มกรำคม 2555 2,453 39,874 5,000 47,327
     ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 304 4,632 - 4,936
     31 ธันวำคม 2555 2,757 44,506 5,000 52,263
     ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 291 4,649 - 4,940
     จ�ำหน่ำย (43) (4) - (47)
     31 ธันวำคม 2556 3,005 49,151 5,000 57,156
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

     31 ธันวำคม 2555 2,008 13,973 - 15,981
     31 ธันวำคม 2556 1,602 14,573 - 16,175

ค่าตดัจ�าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ์ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนส�าหรบัปี:

     2555 4,936
     2556 4,940

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวนหน่ึงซึ่งตัดค่ำตัดจ�ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ 

มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 59 ล้ำนบำท (2555: 51 ล้ำนบำท) 

(เฉพำะของบริษัทฯ: 46 ล้ำนบำท (2555: 43 ล้ำนบำท))
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17. ภำษีเงินได้

17.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม         

2556

31 ธันวาคม         

2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม         

2555

31 ธันวาคม         

2556

31 ธันวาคม         

2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม         

2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง

   มูลค่ำหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 3,720 391 1,149 3,720 391 1,149

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของหลักทรัพย์เผื่อขำย - - 2,430 - - 2,430

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง

   มูลค่ำหลักทรัพย์หุ้นยืม - 394 18 - 394 18

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง

   มูลค่ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 1,402 302 - 1,402 302

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 19,559 17,566 13,841 16,670 15,038 11,189

ประมำณกำรหนี้สิน 880 880 880 880 880 880

หนี้สินอื่น 240 - - - - -

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 253 344 451 232 332 448

รวม 24,652 20,977 19,071 21,502 18,437 16,416

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 3,678 1,741 1,071 3,678 1,741 1,071

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ 

หลักทรัพย์เผื่อขำย 12,627 21,365 17,804 12,627 21,365 17,804

ก�ำไร (ขำดทุน) ทียั่งไม่เกิดขึน้จำกกำรโอนเปลีย่น

ประเภทเงินลงทุน 1,832 2,751 (1,702) 1,832 2,751 (1,702)

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง    

มูลค่ำหลักทรัพย์เพื่อค้ำ 21,624 14,939 663 21,624 14,939 663

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำหลักทรัพย์หุ้นยืม 1,754 - - 1,754 - -

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 3 - - 3 - -

รวม 41,518 40,796 17,836 41,518 40,796 17,836

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 3,150 2,540 2,655 - - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 20,016 22,359 1,420 20,016 22,359 1,420

1 4 0



17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 266,389 157,852 244,226 145,938

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 5,785 16,741 6,394 17,138

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 272,174 174,593 250,620 163,076

 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล  
(ก่อนปรับรำยกำรระหว่ำงกัน) 1,368,822 787,248 1,268,405 740,106

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23%

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณ 
อัตรำภำษี 273,764 181,067 253,681 170,224

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี - (2,149) - (2,209)

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

   ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมตำมประมวลรัษฎำกร 6,344 3,737 4,873 3,123

   รำยได้ที่ไม่ถือเป็นรำยได้ทำงภำษี (7,934) (8,062) (7,934) (8,062)

รวม (1,590) (4,325) (3,061) (4,939)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน  
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 272,174 174,593 250,620 163,076
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17.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 จ�ำนวนภำษเีงนิได้ทีเ่ก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555 

สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของ
พนักงำน - 2,052 - 2,564

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน 
เผื่อขำย 8,738 (6,365) 8,738 (6,365)

8,738 (4,313) 8,738 (3,801)

 ในเดือนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และ

เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวำคม 2554 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อ

ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวส�ำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ภำษีดังกล่ำวในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นแล้ว

18. สินทรัพย์อื่น
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินมัดจ�ำ 20,128 20,689 17,288 17,967

เงินสมทบกองทุนช�ำระรำคำ 66,567 58,931 66,567 58,931

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 10,786 9,071 8,695 6,855

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ 34,177 35,063 3,255 6,888

หลักทรัพย์เพื่อควำมมั่นคง 5,420 5,400 5,420 5,400

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 28,837 11,890 27,715 11,385

อื่น ๆ 12,616 3,994 12,176 2,536

รวม 178,531 145,038 141,116 109,962
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19. หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

หลักทรัพย์รัฐบำล 24,484 -

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 475,121 718,154

รวม 499,605 718,154

20. เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี 1,075,418 655,595

เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 567 8,181

รวม 1,075,985 663,776

21. เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 829,359 2,194,523

เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 15,553 -

เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 79,167 21,114

บวก: ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 16 13

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 924,095 2,215,650

เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 2,024 1,812

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 926,119 2,217,462
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22. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 87,832 69,201 75,189 55,942

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 7,164 5,437 5,869 4,042

ต้นทุนดอกเบี้ย 3,513 2,935 3,008 2,385

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (716) - (716) -

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - 10,259 - 12,820

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 97,793 87,832 83,350 75,189

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 7,164 5,437 5,869 4,042

ต้นทุนดอกเบี้ย 3,513 2,935 3,008 2,385

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 10,677 8,372 8,877 6,427

 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 10.3 ล้ำนบำท (2555: 10.3 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 12.8 ล้ำนบำท 2555: 12.8 ล้ำนบำท)

 

 สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

อัตรำคิดลด 4.0 4.0 4.0 4.0

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 3.0 - 3.5 3.0 - 3.5 3.5 3.5

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงใน
 จ�ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ) 0 - 75 0 - 75 0 - 30 0 - 30
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 จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง                    

จากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556 98 83 - -

ปี 2555 88 75 7 2

ปี 2554 69 56 - -

ปี 2553 61 50 - -

ปี 2552 74 64 - -

23. ประมำณกำรหนี้สิน
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

คดีฟ้องร้อง 4,400 4,400

24. หนี้สินอื่น
 (หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยรอน�ำส่ง 3,688 7,563 3,642 6,817

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอน�ำส่ง 5,981 8,467 4,717 6,778

อื่น ๆ 15,024 11,116 13,595 11,101

รวม 24,693 27,146 21,954 24,696

25. ส�ำรองตำมกฎหมำย

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง 

ไว้เป็นทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปี     หกัด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส�ำรองจะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ำรอง

ตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบำท) (บำท)

เงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2554 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2555 252,679 0.12

เงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2555 168,452 0.08

รวม 421,131 0.20

เงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2555 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
   เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556 336,905 0.16

เงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2556 421,131 0.20

รวม 758,036 0.36

27.   ค่ำนำยหน้ำ
 (หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 1,659,986 1,073,026 1,659,986 1,073,026

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ 80,497 71,783 80,497 71,783

ค่ำนำยหน้ำอื่น 23,536 14,606 28,979 18,516

รวม 1,764,019 1,159,415 1,769,462 1,163,325

28. ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
 (หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ 200,259 43,190 200,259 43,190

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 86,908 70,683 25,955 4,587

กำรให้ยืมหลักทรัพย์ 1,162 2,576 1,162 2,576

กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 105,166 71,739 17,870 9,590

กำรจัดกำรกองทุนรวม 120,647 94,141 - -

ค่ำนำยทะเบียนหลักทรัพย์ 31,386 19,114 - -

ค่ำธรรมเนียมกำรประสำนงำน 40,989 10,045 7,102 10,045

อื่น ๆ 6,830 1,437 6,830 1,437

รวม 593,347 312,925 259,178 71,425
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29. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำช

บัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของแต่ละบริษัทจ่ำยสมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนใน

อัตรำร้อยละ 4 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด และจะจ่ำย

ให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย      

 ในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 30 28 24 23

30. ก�ำไรต่อหุ้น

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวน 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรส�ำหรับปี  (พันบำท) 1,067,330 586,400 1,017,785 577,029

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น) 2,105,656 2,105,656 2,105,656 2,105,656

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.51 0.28 0.48 0.27
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31. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด บริษัทย่อย

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ�ำกัด บริษัทย่อย

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและมีสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของ

กรรมกำรบริษัทฯด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) คือผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนต่ำงๆที่บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม 

บัวหลวง จ�ำกัด

บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม    

บัวหลวง จ�ำกัด

กองทุนต่ำงๆที่บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  

แอสเซท พลัส จ�ำกัด

บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน   

แอสเซท พลัส จ�ำกัด

กองทุนต่ำงๆที่บริหำรโดยบริษัทฯ บริหำรโดยบริษัทฯ

บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ชำเตรียนโฮลดิ้ง จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ซิตี้ วิลล่ำ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน  

อินดัสเทรียล โกรท

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  

คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหญ่

บริษัท บำงกอกคลับ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท นำรำยณ์ร่วมพิพัฒน์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท อำเซียคลังสินค้ำ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

นิติบุคคลอำคำรชุดสำธรซิตี้ทำวเวอร์ มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท พนิชสวัสดิ์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ริเวอร์ไซด์ กำร์เด้น มำรีน่ำ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน
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 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรทำงธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน  รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม

เงื่อนไขทำงกำรค้ำซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการก�าหนดราคา
2556 2555 2556 2555

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

 รำยได้ค่ำธรรมเนียม - - 5,443 3,910 ตำมที่ระบุในสัญญำ

 เงินปันผลรับ - - 29,500 27,500 ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

 รำยได้อื่น - - 2,677 2,373 ตำมที่ตกลงร่วมกัน

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 330 258 ตำมที่ตกลงร่วมกัน

  ค่ำธรรมเนียมจ่ำย - - 39,566 2,111 ตำมที่ตกลงร่วมกัน

 ขำยสินทรัพย์ - - 194 - ตำมที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 25,302 16,049 25,302 16,049 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 12,709 - 12,709 - ตำมที่ระบุในสัญญำ

 เงินปันผลรับ 5,967 8,452 5,967 8,452 ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

 ดอกเบี้ยรับ 208 133 169 96 ตำมอัตรำตลำด

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร 57,632 56,938 43,676 43,926 ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

    สถำนที่ และอุปกรณ์

 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 6,960 5,792 6,887 5,693 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 1,979 1,540 1,716 1,409 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

 ดอกเบี้ยจ่ำย 1,564 1,111 1,564 1,111 ตำมอัตรำตลำด

 ซื้อสินทรัพย์ 1,041 2,910 1,041 2,699 รำคำตลำด

รายการธุรกิจกับกรรมการของกลุ่ม
บริษัทฯและสมาชิกในครอบครัว 
ที่ใกล้ชิด

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 1,794 3,153 1,794 3,153 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 5 302 5 302 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

 ดอกเบี้ยจ่ำย 16 - 16 - ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

 ก�ำไรจำกหุ้นกู้อนุพันธ์ 182 - 182 - ตำมที่ระบุในสัญญำ
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบำท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ - - 123 174

 สินทรัพย์อื่น - - 75 75

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 เงินฝำกสถำบันกำรเงินในนำมบริษัทฯและ
  เพื่อลูกค้ำ 26,473 48,040 21,052 33,190

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 288,133 121,407 288,133 121,407

 ดอกเบี้ยค้ำงรับ 2 3 1 1

 เงินมัดจ�ำ 11,573 12,399 8,960 9,828

 สินทรัพย์อื่น 302 743 289 743

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 18,240 52,111 18,240 52,111

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 1,482 1,173 1,211 1,005

 หนี้สินอื่น 7 84 7 73

กรรมการของกลุ่มบริษัทฯและสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิด

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 12,632 - 12,632 -

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 34 - 34 -

บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�ำนวน 30 ล้ำนบำท และวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้นจ�ำนวน 100 ล้ำนบำทกับธนำคำรซึ่งเป็นบริษัทที่

เกี่ยวข้องกัน อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่ได้เบิกใช้วงเงินดังกล่ำว

ในระหว่ำงปี 2556 เงินกู้ยืมจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯมีกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2556

ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืม
 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) - 2,740,000 (2,740,000) -

เงินกู้ยืมจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.4 - 2.9 ต่อปี
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ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
(หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ตรำสำรทุน

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 43,544 58,439

บริษัท บำงกอกคลับ จ�ำกัด 1,240 1,240

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 17,298 9,315

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท 21,521 -

กองทุนรวมบำงกอกกำร์เด้น 761 761

กองทุนรวมสำธรซิตี้ทำวเวอร์ 64 64

กองทุนรวมบำงกอกอะพำร์ทเม้นท์ 1,000 1,000

กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทำวเวอร์ 4,100 4,100

รวม 89,528 74,919

บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 65,892 96,910

สุทธิ 155,420 171,829

 ในระหว่ำงปี บรษิทัฯมรีำยกำรซือ้และขำยหน่วยลงทนุของกองทนุซึง่บรหิำรโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ�ำกัด ซึง่

เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯโดยรำคำทีซ่ือ้ขำยถือตำมมลูค่ำสนิทรพัย์สทุธิของกองทนุซึง่เป็นรำคำทีค่ดิกบัผูล้งทนุทัว่ไป รำยละเอยีดมดีงัน้ี

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสมำร์ทเอควิตี้ - - - 13
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสพรีเมี่ยมปันผล - - - 10
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค - - - 18

ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส�ำคัญ

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่ผู้บริหำรส�ำคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบำท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 222,055 147,495 196,378 125,908

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 6,584 5,019 5,032 4,452

รวม 228,639 152,514 201,410 130,360
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32. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

32.1 ภาระผูกพัน

1) บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เข้ำท�ำสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรเช่ำพ้ืนทีใ่นอำคำรและยำนพำหนะ อำยุของสญัญำมรีะยะ

เวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้

 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมจี�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน 

และสัญญำบริกำรที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

จ่ายช�าระ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภำยใน 1 ปี 50 39 38 33

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 52 22 39 18

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวนภำระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ

และสัญญำบริกำรท่ีท�ำกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันจ�ำนวน 72 ล้ำนบำท (2555: 49 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 49 ล้ำนบำท  

(2555: 42 ล้ำนบำท))

2) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนคงที่ท่ีก�ำหนดไว้ และ/หรือ อัตรำร้อยละของมูลค่ำกำรซื้อขำย และ/หรือ อัตรำร้อยละของมูลค่ำ

กำรช�ำระและรับช�ำระรำคำหลักทรัพย์สุทธิเป็นรำยเดือน

3) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจ

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำกับบริษัท ตลำดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

เป็นจ�ำนวนเงินคงที่ที่ก�ำหนดไว้ และ/หรือ เป็นอัตรำต่อสัญญำส�ำหรับกำรซื้อหรือขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

4) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรประกอบธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย

หลักทรัพย์ให้กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยค�ำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ใน                  

ตลำดหลักทรัพย์ในอัตรำร้อยละ 0.0007 - 0.0018 และส�ำหรับค่ำธรรมเนียมจำกกำรประกอบธุรกิจค้ำหลักทรัพย์ กำรจัดจ�ำหน่ำย

หลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯได้รับอนุญำต ก�ำหนดให้จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ต่อปีของรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ 

หลักทรัพย์ข้ำงต้นและต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2556 ก�ำหนดให้จ่ำยในอัตรำร้อยละ 0.1 ต่อปี ของรำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำย 

หน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต�่ำกว่ำ 500,000 บำทต่อปี

5) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯมภีำระผกูพันทีจ่ะต้องจ่ำยเงนิสมทบกองทุนเพ่ือกำรหกับญัชขีองตลำดสนิค้ำเกษตร

ล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในอัตรำสัญญำละ 5 บำท หรือ ขั้นต�่ำในอัตรำเดือนละ 3,000 บำทแล้วแต่จ�ำนวนใดจะมำกกว่ำ จนกว่ำ

เงินสมทบดังกล่ำวเมื่อรวมกับเงินสมทบแรกเข้ำที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท มีจ�ำนวนเท่ำกับ 15 ล้ำนบำท

6) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บรษิทัย่อยมภีำระผกูพันทีจ่ะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม 

และกองทุนส่วนบุคคลให้กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ

ของกองทุนในอัตรำร้อยละ 0.0005 - 0.005 และส�ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรเป็นนำยทะเบียนกองทุนรวมหรือกำรขำยและรับซื้อคืน 

หน่วยลงทุนในอัตรำร้อยละ 1 ต่อปีของรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรเป็นนำยทะเบียน ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต�่ำกว่ำ 

500,000 บำทต่อปี
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7) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภำระผูกพันในสัญญำฟิวเจอร์สที่ซื้อขำยในตลำดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

สถานะซื้อ สถานะขาย

จ�านวนสัญญา ต้นทุน (พันบาท) จ�านวนสัญญา ต้นทุน (พันบาท)

ฟิวเจอร์สของ Single Stock - - 1,208 2,176

รวม - - 1,208 2,176

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

สถานะซื้อ สถานะขาย

จ�านวนสัญญา ต้นทุน (พันบาท) จ�านวนสัญญา ต้นทุน (พันบาท)

ฟิวเจอร์สของ Single Stock - - 19,599 134,394

ฟิวเจอร์สของทองค�ำ 40 48,971 - -

รวม 40 48,971 19,599 134,394

8) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภำระผูกพันเน่ืองจำกกำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมรำยละเอียดใน

หมำยเหตุ 34

10) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีภำระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุนท่ียังไม่ได้เรียกช�ำระในบริษัทแห่งหนึ่งจ�ำนวน 2 ล้ำนบำท  

(2555: 2 ล้ำนบำท)

11) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญำเช่ำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และบริกำรอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำท (2555: 2 ล้ำนบำท)

32.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.2.1 หนังสือค�้าประกันธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 2 ล้ำนบำท  

(2555: 2 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ

32.2.2 คดีฟ้องร้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญดังนี้

1) บริษัทฯมีคดีค้ำงอยู่ในศำลจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี 2537 โดยบริษัทฯถูกฟ้องในข้อหำร่วมกันแพร่ข่ำวเก่ียวกับข้อเท็จจริง

ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ และในเดือนพฤศจิกำยน 2549 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยกฟ้อง 
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บรษิทัฯแล้ว คดนีีอ้ยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎกีำ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯเหน็ว่ำบรษิทัฯจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยจำก

คดีฟ้องร้องดังกล่ำว

2) บริษัทฯได้ถูกฟ้องในคดีแพ่งในปี 2537 ในข้อหำละเมิดเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ�ำนวน 38 ล้ำนบำท ขณะน้ีคดีอยู่

ระหว่ำงกำรสบืพยำนโจทก์และศำลได้มคี�ำสัง่ให้จ�ำหน่ำยคดไีว้ชัว่ครำว ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯเห็นว่ำบรษิทัฯจะไม่ได้รบั 

ผลเสียหำยจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำว

3) ในเดือนกันยำยน 2548 บริษัทฯได้ถูกฟ้องในคดีแพ่งในฐำนะจ�ำเลยที่ 2 ในข้อหำละเมิดเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ�ำนวน 

30 ล้ำนบำท ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์มีค�ำพิพำกษำยกฟ้องบริษัทฯ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเห็นว่ำบริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหำยจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำว

4) ในเดอืนสงิหำคม 2549 บรษิทัฯได้ถูกฟ้องร้องในคดแีพ่งเพ่ือเรยีกทรพัย์คนื โดยถูกเรยีกร้องค่ำเสยีหำยจ�ำนวน 4 ล้ำนบำท  

ศำลชั้นต้นมีค�ำพิพำกษำให้บริษัทฯช�ำระเงินให้โจทก์ตำมฟ้อง ต่อมำศำลอุทธรณ์ได้ตีค�ำพิพำกษำกลับให้ยกฟ้องโจทก์ 

ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ บริษัทฯได้บันทึกค่ำเผื่อผลเสียหำยแล้วจ�ำนวน 4 ล้ำนบำท

5) ในเดือนเมษำยน 2553 บริษัทฯได้ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งในข้อหำผิดสัญญำ เรียกทรัพย์คืน โดยถูกเรียกร้องค่ำเสียหำย

จ�ำนวน 2 ล้ำนบำท ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์มีค�ำพิพำกษำยกฟ้องบริษัทฯแล้ว คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล

ฎีกำ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเห็นว่ำบริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหำยจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำว

33. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับ

และสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 4 ส่วนงำน ดังนี้

- ส่วนงำนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่ให้บริกำรกำรเป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนซื้อขำย 

หลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ

- ส่วนงำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนที่ให้บริกำรกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์

- ส่วนงำนจัดกำรกองทุน เป็นส่วนงำนที่ให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนและกำรลงทุนในหน่วยลงทุน

- ส่วนงำนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ท�ำกำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนำมของตนเองเป็นทำงกำรค้ำปกติ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมส่วนงำนสนับสนุน (Back office) ส่วนงำนตรำสำรอนุพันธ์ (Equity derivatives) ส่วนงำนกำรบริหำร

สนิทรพัย์ของลกูค้ำ (Wealth Plus) และส่วนงำนกำรคลงั (Treasury) เป็นส่วนงำนท่ีรำยงำน คอื ส่วนงำนอืน่ เนือ่งจำกส่วนงำนด�ำเนินงำน 

ดังกล่ำวมีลักษณะเชิงปริมำณที่ไม่เข้ำเงื่อนไขที่ต้องแยกแสดงตำมที่ก�ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเก่ียวกับ 

กำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำก

ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหำรงำนด้ำนภำษีเงินได้ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีกำรปันส่วนให้แต่ละส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคล

ภำยนอก
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รำยได้และผลกำรด�ำเนินงำนจ�ำแนกตำมส่วนงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555  

มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ส่วนงาน 
นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า
ส่วนงาน 

วาณิชธนกิจ
ส่วนงาน

จัดการกองทุน
ส่วนงาน

ค้าหลักทรัพย์ ส่วนงานอื่น
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
(ปรับ
ปรุง
ใหม่)

รำยได้จำกภำยนอก 1,647  1,111 344 128 239 176 338 309 236 133 - - 2,804 1,857

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - - - - - - - - - - - - - -

รำยได้ทั้งสิ้น 1,647 1,111 344 128 239 176 338 309 236 133 - - 2,804 1,857

ดอกเบี้ยรับ - - 4 2 4 4 13 19 284 194 305 219

ต้นทุนทำงกำรเงิน - - 1 - - - 31 33 54 15 86 48

ค่ำเสื่อมรำคำและ 
ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 15 15 2 2 5 4 - - 22 19 44 40

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนิน 
งำนตำมส่วนงำน 601 374 187 30 54 30 216 187 281 140 1,339 761

ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
 ภำษีเงินได้ (272) (175)

ก�ำไรส�ำหรับปี 1,067 586

สินทรัพย์ของส่วนงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ส่วนงาน 

นายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์และ

สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า

ส่วนงาน    

วาณิชธนกิจ

ส่วนงานจัดการ

กองทุน

ส่วนงานค้า 

หลักทรัพย์ ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 101 174 218 1,303 5,890 7,686

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 65 96 180 1,829 6,114 8,284

ในปี 2556 และ 2555 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มรีำยได้จำกลกูค้ำรำยใดท่ีมมีลูค่ำเท่ำกับหรอืมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร

และลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นลูกค้ำภำยในประเทศ

บริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน  

จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
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34. เครื่องมือทำงกำรเงิน

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร

เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หลักทรัพย์ซื้อ

โดยมีสัญญำขำยคืน ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุนใน

ตรำสำรหนี้ รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน เจ้ำหน้ีส�ำนักหักบัญชี เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ และหนีส้นิตรำสำรอนพัุนธ์ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว 

และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน  

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และรำยได้

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรประเมินเครดิตของลูกค้ำเมื่อเปิดบัญชี เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำ

วงเงินท่ีเหมำะสม มีกำรทบทวนวงเงินดังกล่ำวเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง กำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์จะ

พิจำรณำวงเงนิให้มคีวำมเหมำะสมกับฐำนะกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีข้องลกูค้ำ รวมทัง้จดัให้มกีำรทบทวนวงเงนิอย่ำง

ต่อเนือ่งเพ่ือปรบัวงเงนิให้เหมำะสมกับฐำนะกำรเงนิและพฤตกิรรมกำรซือ้ขำยของลกูค้ำในปัจจบุนั และยงัมกีำรก�ำหนดรำยชือ่หลกัทรพัย์

ทีบ่ริษัทฯอนุญำตให้ซื้อขำยในบัญชีมำร์จิ้นได้ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพืน้ฐำนและสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และยงัก�ำหนด

จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ซื้อหรือวำงเป็นหลักประกันเพื่อมิให้มีกำรกระจุกตัวในหลักทรัพย์

ส�ำหรบักำรลงทุนในตรำสำรหนี ้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีำรก�ำหนดเกณฑ์ลงทุนในตรำสำรหนีท้ีอ่อกโดยองค์กรทีม่ฐีำนะกำรเงนิทีม่ัน่คง 

และมีอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่บริษัทฯและบริษัทย่อยยอมรับได้ ซึ่งถูกจัดอันดับโดยสถำบันกำรจัดอันดับที่เชื่อถือได้

นอกจำกน้ี กำรให้สินเชื่อของลูกค้ำบุคคลของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐำนของ

ลกูค้ำทีห่ลำกหลำยและมอียู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงนิสงูสดุท่ี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยอำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเชือ่มรีำยกำรดงัน้ี

 (หน่วย: พันบำท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ทางการเงิน

 เงินฝำกสถำบันกำรเงินในนำมบริษัทฯ 
 และเพื่อลูกค้ำ 5,757,664 3,388,556 5,624,819 3,297,726

 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน 499,606 718,154 499,606 718,154

 ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี 1,988 69,966 1,988 69,966

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4,221,063 4,409,810 4,221,063 4,409,810

 สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 18,390 8,705 18,390 8,705

 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 259,645 406,073 259,645 396,073

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ 34,177 35,063 3,255 6,888
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษทัฯและบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีส่�ำคญัอนัเก่ียวเนือ่งกับเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ หลกัทรพัย์ซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื  

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและ หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพย์

และหนี้สินทำงกำรเงินจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียง

กับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันท่ีครบก�ำหนดหรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่  

(หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบการเงินรวม

2556

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบก�าหนด

ลูกหนี้
ด้อย

คุณภาพ
ไม่มี

ดอกเบีย้ รวม
เมื่อ

ทวงถาม
ภายใน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
อัตรา

ลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 131 388 280 - - - - 49 848 0.10 - 0.75 2.25 - 3.15

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - - 140 - - - - - 140 - 3.05 - 3.30

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - - 500 - - - - - 500 - 2.87 - 3.90

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 2 2 - -

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ 1,912 - - - - - 36 2,309 4,257 5.45 - 12.00 -

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 18 18 - -

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - - - 165 95 - - - 260 - 4.55 - 5.80

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - - - - - - - 34 34 - -

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - - 500 - - - - - 500 - 2.87 - 3.90 

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 1,076 1,076 - -

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - - - - - - - 926 926 - -

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 49 49 - -
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบก�าหนด

ลูกหนี้
ด้อย

คุณภาพ
ไม่มี

ดอกเบีย้ รวม
เมื่อ

ทวงถาม
ภายใน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
อัตรา

ลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 119 330 220 - - - - 46 715 0.10 - 0.75 2.25 - 3.15

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - - 500 - - - - - 500 - 2.87 - 3.90

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 2 2 - -

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ 1,912 - - - - - 36 2,309 4,257 5.45 - 12.00 -

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 18 18 - -

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - - - 165 95 - - - 260 - 4.55 - 5.80

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - - - - - - - 3 3 - -

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - - 500 - - - - - 500 - 2.87 - 3.90

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 1,076 1,076 - -

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - - - - - - - 926 926 - -

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 49 49 - -

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบก�าหนด

ลูกหนี้
ด้อย

คุณภาพ
ไม่มี

ดอกเบีย้ รวม
เมื่อ

ทวงถาม
ภายใน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
อัตรา

ลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 40 35 279 - - - - 94 448 0.625 - 0.75 2.50 - 3.05

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - - 80 - - - - - 80 - 2.00 - 3.20

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - - 718 - - - - - 718 - 3.91 - 6.42

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 70 70 - -

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ 2,197 - - - - - 36 2,212 4,445 5.45 - 8.00 -

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 9 9 - -

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - - 77 74 189 66 - - 406 - 3.00 - 8.40

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - - - - - - - 35 35 - -

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - - 718 - - - - - 718 - 3.91 - 6.42

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 664 664 - -

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - - - - - - - 2,217 2,217 - -

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 11 11 - -
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบก�าหนด

ลูกหนี้
ด้อย

คุณภาพ
ไม่มี

ดอกเบีย้ รวม
เมื่อ

ทวงถาม
ภายใน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
อัตรา

ลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 19 - 247 - - - - 91 357 0.625 - 0.75 3.05

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - - 718 - - - - - 718 - 3.91 - 6.42

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 70 70 - -

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ  
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 2,197 - - - - - 36 2,212 4,445 5.45 - 8.00 -

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 9 9 - -

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - - 67 74 189 66 - - 396 - 4.25 - 8.40

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - - - - - - - 7 7 - -

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - - 718 - - - - - 718 - 3.91 - 6.42

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - - - - - - - 664 664 - -

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - - - - - - - 2,217 2,217 - -

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - - - 11 11 - -

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เกี่ยวกับลูกหนี้ในธุรกิจหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์ซึ่งไม่อำจเรียกเงินคืนได้ และเงินลงทุนซึ่ง

มีกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์ตำมควำมผันผวนในตลำด ส่งผลให้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนไม่ได้ตำมที่คำดไว้ อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพย์

ที่บริษัทฯถือ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูง โดยบริษัทฯมีอัตรำส่วนของเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิที่สูงเกินกว่ำร้อยละ 7 ตำมเกณฑ์

ที่ทำงกำรก�ำหนดไว้ และบริษัทฯมีกำรจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินที่คำดว่ำเพียงพอในกำรด�ำเนินธุรกิจ

วันที่ที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทำงกำรเงินนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบการเงินรวม

2556

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
ลูกหนี้

ด้อยคุณภาพ รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 568 280 - - - - 848

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 140 - - - - 140

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - 500 - - - - 500

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 2 - - - - 2

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ - 2,309 - - 1,912 36 4,257

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 18 - - - - 18

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - - 165 95 - - 260
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - 34 - - - - 34

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - 500 - - - - 500

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 1,076 - - - - 1,076
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 926 - - - - 926
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 49 - - - - 49

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
ลูกหนี้

ด้อยคุณภาพ รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 495 220 - - - - 715

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - 500 - - - - 500

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 2 - - - - 2

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ - 2,309 - - 1,912 36 4,257

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 18 - - - - 18

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - - 165 95 - - 260
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - 3 - - - - 3

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - 500 - - - - 500

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 1,076 - - - - 1,076
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 926 - - - - 926
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 49 - - - - 49
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบการเงินรวม

2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
ลูกหนี้

ด้อยคุณภาพ รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 169 279 - - - - 448

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 80 - - - - 80

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - 718 - - - - 718

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 70 - - - - 70

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ - 2,212 - - 2,197 36 4,445

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 9 - - - - 9

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - 77 74 189 66 - 406
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - 35 - - - - 35

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - 718 - - - - 718

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 664 - - - - 664
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 2,217 - - - - 2,217
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 11 - - - - 11

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่มี

ก�าหนด
ลูกหนี้

ด้อยคุณภาพ รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 110 247 - - - - 357

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน - 718 - - - - 718

ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 70 - - - - 70

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ - 2,212 - - 2,197 36 4,445

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 9 - - - - 9

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - 67 74 189 66 - 396
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
   บริกำรค้ำงรับ - 7 - - - - 7

หนี้สินทางการเงิน  

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน - 718 - - - - 718

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี - 664 - - - - 664
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 2,217 - - - - 2,217
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 11 - - - - 11
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีส่�ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรลงทุนเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บรษิทัฯได้ตกลงท�ำสญัญำซือ้ขำย

เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ 
ต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 7.9 15.5 - 1.5 32.81 30.63

ปอนด์สหรำชอำณำจักร 1.1 1.3 - 0.1 53.92 49.35

เหรียญฮ่องกง 30.8 44.6 0.5 - 4.23 3.95

เยนญี่ปุ่น 363.9 24.0 - 23.3 0.31 0.35

สวิสฟรังก์ 1.0 - - - 36.70 33.85

วอนเกำหลีใต้ 289.0 955.0 - 134.0 0.03 0.03

ยูโร 4.2 1.0 - - 45.02 40.56

เหรียญสิงคโปร์ 0.2 1.9 - - 25.88 25.03

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

สกุลเงิน จ�านวน

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาที่บริษัทฯซื้อ ที่บริษัทฯขาย ที่บริษัทฯซื้อ ที่บริษัทฯขาย

(ล้ำน) (ล้ำน)

บำท เหรียญสหรัฐอเมริกำ 442.0 14.0 29.64 - 32.61 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

บำท เหรียญฮ่องกง 7.8 1.9 3.90 - 4.14 บำทต่อ 1 เหรียญฮ่องกง

บำท ยูโร 120.3 2.9 40.53 - 44.30 บำทต่อ 1 ยูโร

บำท ปอนด์สหรำชอำณำจักร 18.2 0.4 47.25 - 53.42 บำทต่อ 1 ปอนด์สหรำชอำณำจักร

บำท เยนญี่ปุ่น 194.1 611.8 0.31 - 0.33 บำทต่อ 1 เยนญี่ปุ่น

บำท สวิสฟรังก์ 5.3 0.2 32.65 - 33.30 บำทต่อ 1 สวิสฟรังก์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯได้ท�ำสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 8.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.4 ล้ำน

ยูโร และ 353.0 ล้ำนเยนญ่ีปุ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกเงินลงทุนที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศในส่วนท่ีเป็นของ 

บรษิทัฯ ส่วนทีเ่หลอืเป็นสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีบ่รษิทัฯท�ำกับธนำคำรเพ่ือป้องกันควำมเสีย่งในส่วนท่ีเป็นเงนิลงทุน 

ของลูกค้ำโดยในส่วนนี้ได้รวมสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 2.0 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 60.1 ล้ำนเยนญ่ีปุ่น  

0.4 ล้ำนยูโร 0.2 ล้ำนสวิสฟรังก์ 0.3 ล้ำนปอนด์สหรำชอำณำจักรและ 0.9 ล้ำนเหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็นสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ส่วนที่เป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

สกุลเงิน จ�านวน

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาที่บริษัทฯซื้อ ที่บริษัทฯขาย ที่บริษัทฯซื้อ ที่บริษัทฯขาย

(ล้ำน) (ล้ำน)

บำท เหรียญสหรัฐอเมริกำ 556.1 17.8 30.78 - 31.93 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ

บำท เหรียญฮ่องกง 10.6 2.7 3.96 - 4.02 บำทต่อ 1 เหรียญฮ่องกง

บำท ยูโร 7.9 0.2 38.83 - 41.65 บำทต่อ 1 ยูโร

บำท ปอนด์สหรำชอำณำจักร 32.7 0.7 49.05 บำทต่อ 1 ปอนด์สหรำชอำณำจักร

เยนญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐอเมริกำ 23.3 0.3 86.01 เยนญี่ปุ่นต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ

เหรียญสหรัฐอเมริกำ เหรียญสิงคโปร์ 0.3 0.3 0.81 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯได้ท�ำสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 14.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำและ  

0.7 ล้ำนปอนด์สหรำชอำณำจักร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกเงินลงทุนที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศในส่วนที่เป็นของ 

บรษิทัฯ ส่วนทีเ่หลอืเป็นสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีบ่รษิทัฯท�ำกับธนำคำรเพ่ือป้องกันควำมเสีย่งในส่วนท่ีเป็นเงนิลงทุน

ของลกูค้ำ โดยในส่วนน้ีได้รวมสญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 1.0 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ ซึง่เป็นสญัญำขำยเงนิตรำ

ต่ำงประเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมียอดคงเหลือของมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่เป็นภำระผูกพัน 

ของบริษัทฯดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�าหนดตามสัญญา

รวม1 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี มากกว่า 1 ปี

ฟิวเจอร์สของ Single Stock  
สถำนะขำย 2,160 - - 2,160

(หน่วย: พันบำท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�าหนดตามสัญญา

รวม1 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี มากกว่า 1 ปี

ฟิวเจอร์สของ Single Stock  
สถำนะขำย - 141,113 - 141,113

ฟิวเจอร์สของทองค�ำ
   สถำนะซื้อ 48,680 - - 48,680
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ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

ปัจจยัด้ำนกำรเมอืงและเศรษฐกิจท้ังภำยในและภำยนอกประเทศมผีลต่อควำมผนัผวนของสภำวะตลำดทุน โดยเฉพำะควำมเสีย่งต่อกำร

เคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์  ดังนั้นกำรศึกษำข้อมูลและมีกำรวิเครำะห์

อย่ำงรอบคอบ ตลอดจนกำรกระจำยกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ย่อมเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้

34.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียง

กับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำ

ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

มลูค่ำยุตธิรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กันหรอืจ่ำยช�ำระหน้ีสนิในขณะท่ีทัง้สองฝ่ำยมคีวำมรอบรู้ 

และเตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวำมเกีย่วข้องกัน บรษิทัฯและบรษิทัย่อย

ได้มีวิธีกำรก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์ทางการเงิน

 กำรก�ำหนดรำคำยุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของตรำสำรทำงกำรเงิน รำคำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินส่วนใหญ่ถือตำม 

จ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมถงึเงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิซึง่จะมรีำคำใกล้เคยีงกับรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกมลูค่ำ

ตรำสำรทำงกำรเงนิส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับอตัรำดอกเบีย้ในตลำด ส่วนตรำสำรทำงกำรเงนิทีม่เีงือ่นไขและระยะเวลำทีเ่ป็นมำตรฐำน

ซึ่งซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องจะใช้รำคำตลำดเป็นรำคำยุติธรรม เช่น เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพันธ์ เป็นต้น 

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน และลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีถือตำมรำคำสุทธิตำมบัญชีเนื่องจำกมีก�ำหนด

ช�ำระระยะสั้น มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ

ถือตำมรำคำสทุธิตำมบญัชหีกัค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ส่วนมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ตรำสำรอนุพันธ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำตลำด 

ข) หนี้สินทางการเงิน

 มลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัย์ขำยโดยมสีญัญำซือ้คนื เจ้ำหน้ีส�ำนักหกับญัช ีและเจ้ำหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 

ถือตำมรำคำสทุธิตำมบญัชเีนือ่งจำกมกี�ำหนดช�ำระระยะสัน้ ส่วนมลูค่ำยุตธิรรมของหนีส้นิตรำสำรอนพัุนธ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำตลำด

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 รำคำตำมบญัชขีองเครือ่งมอืทำงกำรเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่แตกต่ำงไปจำกรำคำ

ยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

35. กำรบริหำรจัดกำรทุน

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯคือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม กำรด�ำรงไว้ซึ่ง

ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และกำรด�ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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36. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติดังนี้

1) เสนอกำรจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2556 ในอัตรำ 0.4 บำทต่อหุ้น ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯได้อนุมัติ

จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนปี 2556 ไปแล้วในอตัรำ 0.2 บำทต่อหุ้น คงเหลอืส�ำหรบัเงนิปันผลท่ีจะจ่ำยอกี 

จ�ำนวน 0.2 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 421.1 ล้ำนบำท ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 

2557 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

 

2) อนุมัติให้เสนอแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของบริษัทฯ เพ่ือให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษำยน 2557 

พิจำรณำอนุมัติ โดยให้มีกำรจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพ่ือประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และเปลี่ยน

สถำนะของบริษัทฯจำกบริษัทหลักทรัพย์ เป็น บริษัทโฮลดิ้ง ทั้งน้ีกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมควำม

คล่องตัวในกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ

37. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
 (หน่วย: พันบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 857,546 858,806 724,938 726,198

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 6,412 5,152 4,310 3,050

กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตำมที่ได้รำยงำนไว้

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557
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ทีอ่ยูส่�านกังานสาขา

ส�ำนักงำนใหญ่

ชั้น 3 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

สำขำ พลับพลำไชย

ชั้น 1 อำคำรพลับพลำไชย อำคำร 2  

เลขที่ 9/1  ถนนเสือป่ำ แขวงป้อมปรำบ 

เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

สำขำ เอ็มโพเรี่ยม

ชั้น 10/4 อำคำรเอ็มโพเรี่ยมทำวเวอร์ เลขที่ 622 

ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

สำขำ งำมวงศ์วำน

ชั้น 12 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์งำมวงศ์วำน 

ห้อง 12/1 เลขที่ 30/39-50 ถนนงำมวงศ์วำน

ต�ำบลบำงเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี 11000                  

สำขำ ลำดพร้ำว

ชั้น 12 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำลำดพร้ำว 

ห้อง 1213, 1214 เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหำนคร 10900

สำขำ สยำม

ชั้น 10 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ยูนิต บี 2

เลขที่ 989 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงสุนทรี  มธุรพจนำกุล

นำงอนงค์  เทียนประเสริฐกิจ

นำยปริญญำ มำโนชญ์ภิญโญ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงสำวนภชนก  พรพิบูลย์

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงสำววิภำวี  สุมนเตชะรัตน์

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงกนกพร  สุบรรณจุ้ย

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยธิติ  เลิศประเสริฐศิลป์

นำงสำวพิภัทรำ ธีระเทพ

โทรศัพท์   0 2285 1666, 0 2285 1888, 0 2680 1111
โทรสำร   0 2285 1901 

โทรศัพท์   0 2623 1520 6

โทรสำร   0 2623 1539, 0 2623 1578, 

 0 2623 1597, 0 2623 1582,

 0 2623 2876, 0 2627 5302

โทรศัพท์   0 2664 8999 
โทรสำร   0 2664 9799

โทรศัพท์   0 2550 0955
โทรสำร   0 2550 0966

โทรศัพท์   0 2937 0295, 0 2937 0455
โทรสำร   0 2937 0315, 0 2937 0465

โทรศัพท์   0 2670 9999, 0 2263 8499
โทรสำร   0 2670 9995-6

ส�านักงานสาขา เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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สำขำ ขอนแก่น

ชั้น 4  อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำถนนหน้ำเมือง) เลขที่ 680/12

ถนนหน้ำเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40000

สำขำ จันทบุรี

ชั้น 4  อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำถนนท่ำแฉลบ) เลขที่ 197 ถนนท่ำแฉลบ 

ต�ำบลตลำดจันทบุรี อ�ำเภอเมืองจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรี 22000

สำขำ หำดใหญ่

ชั้น 7 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำหำดใหญ่) เลขที่ 39 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 

ต�ำบลหำดใหญ่ อ�ำเภอหำดใหญ่

จังหวัดสงขลำ 90110

สำขำ สุรำษฎร์ธำนี

ชั้น 4 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำถนนชนเกษม) เลขที่ 337/20 ถนนชนเกษม 

ต�ำบลตลำด อ�ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000

สำขำ ศรีรำชำ

ชั้น 7 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำศรีรำชำ) เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 

ต�ำบลศรีรำชำ อ�ำเภอศรีรำชำ  

จังหวัดชลบุรี 20110

สำขำ เชียงใหม่

เลขที่ 164/44-45 ถนนช้ำงคลำน 

ต�ำบลช้ำงคลำน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยสุรบรรณ จัตวัฒนกุล

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยวีระศักดิ์ คุ้มเศรณี

นำยสกนธ์  แก้วเก้ำ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงอรวรรณ เพชรมุณี

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยวีระชัย  เตียนมีผล

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงรุ่งอรุณ  พงษ์เกษม

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงสำวมยุรี พรพฤฒิพันธุ์

โทรศัพท์   0 4332 2101-04
โทรสำร   0 4332 2120, 0 4332 2105

โทรศัพท์   0 3932 2135-38  
โทรสำร   0 3935 1636

โทรศัพท์   0 7426 2000-2, 0 7435 2500-3  
โทรสำร   0 7426 2009

โทรศัพท์   0 7728 3631-3, 0 7721 6500
โทรสำร   0 7721 6522

โทรศัพท์   0 3832 2755
โทรสำร   0 3877 1426

โทรศัพท์   0 5327 3716-20
โทรสำร   0 5327 3714

ส�านักงานสาขา เขตภูมิภาค
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สำขำ พิษณุโลก

ชั้น 3 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำพิษณุโลก) เลขที่ 262/24 

ถนนบรมไตรโลกนำรถ ต�ำบลในเมือง  

อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

สำขำ อุดรธำนี

ชั้น 3 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำถนนโพธิ์ศรี) เลขที่ 227 ถนนโพธิ์ศรี 

ต�ำบลหมำกแข้ง อ�ำเภอเมืองอุดรธำนี

จังหวัดอุดรธำนี 41000

สำขำ นครสวรรค์

ชั้น 3 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำนครสวรรค์) เลขที่ 154/1 ถนนสวรรค์วิถี 

ต�ำบลปำกน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

สำขำ เชียงรำย

ชั้น 3 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำห้ำแยกพ่อขุนเม็งรำย) เลขที่ 866/18 

ถนนทำงหลวงหมำยเลข 1 ต�ำบลรอบเวียง 

อ�ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57000

สำขำ ล�ำปำง

ชั้น 3 อำคำรธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(สำขำถนนฉัตรไชย) เลขที่ 341/3 

ถนนบุญวำส (ฉัตรไชย) ต�ำบลสวนดอก 

อ�ำเภอเมืองล�ำปำง จังหวัดล�ำปำง 52100

สำขำ พัทยำ

อำคำรมุกส์ เรสสิเดนซ์ ชั้น M เลขที่ 222/99 

หมู่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (สำย 3) 

ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบำงละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยโยธิน  สันติวงศ์เดชำ

นำงมณี  ตั้งใจ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงชไมฤดี  อภิวัฒนพร

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยนรำเชนทร์ ปรำงค์วิเศษ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำงสำววิภำดำ  วิศำลวรรธนะ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยไชยำ  สำยสิงห์ทอง

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสำขำ 
นำยจิรพันธ์  สุวรรณวัฒน์

น.ส.อรอุษำ  เชื้อวัฒนสถำพร

โทรศัพท์   0 5521 7833-37
โทรสำร   0 5521 7851

โทรศัพท์   0 4232 6999, 0 4221 1411    
โทรสำร   0 4232 6995

โทรศัพท์   0 5631 2412, 0 5622 7966  
โทรสำร   0 5631 2420

โทรศัพท์   0 5360 0788, 0 5374 2851-2,
 0 5371 9583
โทรสำร   0 5374 2858

โทรศัพท์   0 5432 3935-39
โทรสำร   0 5432 3934

โทรศัพท์   0 3841 2400-05
โทรสำร   0 3841 9014

ส�านักงานสาขา เขตภูมิภาค
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