บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

001

สารบัญ
002

004

006

007

008

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

010

011

014

016

032

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

033

033

034

051

073

ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

การกำ�กับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

078

079

086

097

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

งบการเงิน

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th”

รายงานประจำ�ปี 2557

002

สารจาก

ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัวต่ำ� เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหลายภาคส่วนแม้วา่ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะทยอยฟืน้
ตัวเป็นลำ�ดับก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการ
ดำ�เนินธุรกิจ โดยในช่วงแรกของปีบริษทั ได้เข้าถือหุน้ ในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จำ�กัด
เต็ม 100% เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ซึ่ง
เมื่อสิ้นปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจสร้างผล
กำ�ไรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมาในปี 2549
บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ของการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อไม่ให้ผลการดำ�เนินงาน
เกิดการพึ่งพาบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไป และเพื่อให้บริษัท
สามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คง คณะกรรมการจึงได้วางแนวทางการ
ขยายธุรกิจในรูปแบบการลงทุนมากขึ้น ทั้งการลงทุนโดยตรง
(Direct Investment) และการลงทุนในตราสารทางการเงิน
(Capital Market Investment) และเพื่อเป็นการรองรับการขยาย
ตัวในอนาคต บริษัทได้ขยายพื้นที่ส�ำ นักงานเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ช่วงครึง่ ปีหลังกลับมีปริมาณการซือ้ ขายต่อวันเพิม่ ขึน้ เป็น 55,091
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 55 อย่างไรก็ตามปริมาณ
การซื้อขายรวมต่อวันเฉลี่ยตลอดปีที่ 45,466 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นผลให้
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เคที ซี มิ โ ก้ จำ � กั ด ซึ่ ง บริ ษั ท เป็ น ผู้ ร่ ว มทุ น
มีผลประกอบการตามงบการเงินรวมลดลงเล็กน้อยเช่นกัน โดย
มีรายได้รวม 1,894 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.9 และมี
กำ�ไรสุทธิจำ�นวน 307 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท จากปี 2556
หรือลดลงร้อยละ 6.7

แม้วา่ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ แรกของปีจะเติบโตในระดับต่ำ�และ สำ�หรับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ซึ่งเป็น
เป็นผลให้ปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ่ วันของตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ เต็มนัน้ มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ อย่างมาก
ไทยอยู่ที่ 35,603 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 42 แต่ใน สามารถพลิกผลประกอบการจากขาดทุนในปีกอ่ นเป็นกำ�ไรได้ โดย
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จากข้อเท็จจริงข้างต้น ทำ�ให้ ในปี 2557 บริษัทรายงาน
ผลประกอบการจากงบการเงินรวม มีกำ�ไรสุทธิ 158.14
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
17.63 จากปี 2556 โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจาก
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจที่วางไว้จะมีส่วนช่วยให้ผลการ
ดำ�เนินงานของบริษทั เติบโตอย่างสม่�ำ เสมอและยัง่ ยืนใน
อนาคต
สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ

มีรายได้รวมจำ�นวน 57.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำ�นวน
41.1 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 248 และมีผลกำ�ไรจำ�นวน 14.4
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีผลขาดทุน 17.75 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 181 อันเป็นผลมาจากการดำ�เนินธุรกิจเชิงรุก
ในธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ
สิน้ ปี 2557 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จำ�กัด มีมลู ค่า
สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการจำ�นวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้า 12,018 ล้านบาท หรือร้อยละ 280 รวมเป็น 16,303 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2557 และถือเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดใน
อุตสาหกรรมจัดการกองทุนรวมของไทย

ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทยังคงปณิธานที่จะมุ่ง
มั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในฐานะบริ ษั ท จดทะเบี ย น บริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น
คุณภาพในระดับ “ดีเยีย่ ม” จากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 โดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย พร้อมกันนีย้ งั คงบทบาทความรับผิด
ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งสม่ำ � เสมอ โดยบริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้ า นการทุ จ ริ ต ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริ ษั ท ไทยเพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาสั ง คมโดยรวมให้
ยั่งยืนต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่าน
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้สนับสนุนบริษทั
มาด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมทัง้ ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้
ก้าวหน้าและมีผลประกอบการที่เติบโตเป็นที่น่าพอใจ
ตลอดมา
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2557 เป็ น ปี ที่ ท้ า ทายสำ � หรั บ ธุ รกิ จ หลั กทรั พย์ เนื่ อ งจาก
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริม่ เข้าสภาวะถดถอย รวมถึง
ความไม่มนั่ คงทางการเมือง ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนชะลอการ
ลงทุน รวมทั้งประชาชนลดการจับจ่ายใช้สอย กระนั้นก็ตามปี
2557 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) มีกำ�ไรสุทธิ 158
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึง่ บริษัทมีก�ำ ไรสุทธิ 134 ล้านบาท
ส่วนของกำ�ไรสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ มาจากบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
โซลาริส จำ�กัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และมีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมและบริการ รวมถึงกำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านบาท เป็น 37 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้
จากส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วมจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จำ�กัด ลดลง 18 ล้านบาท โดยลดจาก 163 ล้านบาท เป็น 145
ล้านบาท

บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด สามารถข้ามผ่านอุปสรรค
ต่ า งๆและบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของ
ทีมผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึงวัฒนธรรม
ขององค์กร ด้วยความพยายามและความ
ยึดมัน่ ในการให้บริการแก่ลกู ค้า ทำ�ให้บริษทั
ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้าน
การให้บริการอนุพันธ์ จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกันนอกจากนี้
คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ได้รับรางวัล
นักกลยุทธ์ยอดเยีย่ ม สาขาผูล้ งทุนรายย่อย
จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กลุ่ม
ธุรกิจด้านจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษทั
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัดได้เข้าร่วม
การเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO) ทั้งสิ้น 16

หลักทรัพย์ ในปี 2557 ซึง่ จากการจัดอันดับ
ของ Bloomberg ธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด
จำ�หน่ายหลักทรัพย์ได้รบั การจัดอันดับเป็น
อันดับสองในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ และมี
ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากลำ�บากนั้น
ทำ�ให้ผู้บริหารและทีมงานต้องใช้ความคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละความมุ่ ง มั่ น ในการให้
บริการอีกทั้งยังเน้นถึงการควบคุมภายใน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในด้ า นการรั ก ษา
ตำ�แหน่งในธุรกิจหลักทรัพย์ ความมั่นใจ
ของลูกค้าเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ธุรกิจ

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง บริษทั จึง
มุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจให้มคี วามแน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้วิเคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษทั เมื่อเทียบกับ
กลุ่ ม คู่ แ ข่ ง ควบคู่ ไ ปกั บ การปรั บ ปรุ ง
ส่วนต่างๆ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ซึ่ ง ภายหลั ง จากการเปิ ด เขตการค้ า เสรี
อาเซียน (AEC) การแข่งขันในธุรกิจหลัก
ทรัพย์จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โอกาส
และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นส่งผลให้บริษัท
ทุม่ เทในด้านการพัฒนากลยุทธ์ทงั้ ในเชิงรุก
และเชิงรับ
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ในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ยังสามารถ
รักษาผลการดำ�เนินงานได้อย่างดี ถึงแม้วา่ กลุม่ ธุรกิจหลักทรัพย์
จะมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น จากการที่มีบริษัทที่เข้าสู่ธุรกิจ
หลักทรัพย์ ใหม่ จำ�นวน 4 บริษัท ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556
รวมทั้งปริมาณการซื้อขายต่อวันลดลง 9.7% จาก 50,329
ล้านบาท เหลือเพียง 45,466 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
กำ�ไรสุทธิของบริษัท ในปี 2557 เท่ากับ 307 ล้านบาท โดยมี
รายได้รวมเท่ากับ 1,894 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นหน้า 8.9%
ซึง่ เป็นไปตามปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทลี่ ดลงจากปีกอ่ น
หน้า 9.7% อย่างไรก็ตามหากเทียบกับกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์
จะเห็นได้วา่ กำ�ไรสุทธิโดยรวมของธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 26%
จาก 14.6 พันล้านบาท ในปี 2556 เป็น 10.8 พันล้านบาทใน
ปี 2557 นอกจากนี้ อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิในปี 2557 ยังเพิ่มขึ้น
เป็น 16.22% จาก 15.83% ในปีก่อนหน้า
ผลการประกอบการทีด่ ขี นึ้ เมื่อเทียบกับกลุม่ อุตสาหกรรม เป็น
ผลมาจากความสามารถในการเพิ่มรายได้จากแหล่งอื่น และ
ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ในปี 2557
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเติบโตขึ้น 260% จากปีที่
ผ่านมา ซึง่ มาจากธุรกิจการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงกำ�ไร
จากการลงทุนและตราสารอนุพันธ์ซึ่งเพิ่มขึ้น 48% จึงส่งผล
ให้สดั ส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ เพิม่ ขึน้ เป็น 8%
ในปี 2557 จาก 2% จากปีกอ่ นหน้า ในส่วนกำ�ไรจากการลงทุน
และตราสารอนุพันธ์เพิ่มเช่นเดียวกัน โดยมีสัดส่วนเป็น 8%
เพิม่ ขึน้ จาก 5% ในปีทผี่ า่ นมา ในขณะทีร่ ายได้คา่ นายหน้าจาก
การซือ้ ขายหลักทรัพย์มสี ดั ส่วนลดลงเป็น 65% จากเดิม 77%
เนื่องจากการแข่งขันภายในกลุ่มอุตสาหกรรมสูงขึ้น
การลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากในปีทผี่ า่ นมาทำ�ให้นกั ลงทุนมอง
หาทางเลือกการลงทุนอื่นๆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จำ�กัดได้เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว และนำ�เสนอ
กองทุนใหม่ให้แก่นักลงทุน จำ�นวน 10 กองทุน คิดเป็นมูลค่า
9,583 ล้านบาท ซึ่งกองทุนที่นำ�เสนอนักลงทุนนั้นมีการวาง
กลยุทธ์ ในเชิงรุก และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่
แข่ง กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ เป็นกองทุน
รวมที่ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากเป็นการนำ�
เสนอทางเลือกให้แก่นักลงทุน ยังเป็นการขยายช่องทางการ
จัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทเอกชนอีกด้วย

ณ สิ้นปี 2557 กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด มีจำ�นวน 52 กองทุน คิด
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,303 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น
4 เท่าตัว จาก 14 ล้านบาทเป็น 56 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิเท่ากับ
14 ล้านบาท จากขาดทุน 18 ล้านบาทปีก่อนหน้า
ผลการดำ�เนินงานของบริษัท Thanh Cong Securities J.S.C.
(TCSC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในเวียดนามมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ
ต่างๆในประเทศเวียดนาม ถึงแม้วา่ ในปีทผี่ า่ นมาเศรษฐกิจของ
ประเทศเวียดนามจะค่อนข้างตกต่ำ� แต่คาดว่าจะมีการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP
มากกว่า 6% ต่อปี นอกจากนีร้ ฐั บาลของเวียดนามยังมีนโยบาย
ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินธุรกิจ
ผลการดำ�เนินการในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บริษทั ได้ด�ำ เนินการ
เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายการ
ลงทุนเพื่อให้ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งรวมทั้งความสามารถในการ
ก่อหนี้ ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการลงทุน อย่างไรก็ตาม
การลงทุนนั้นจะต้องเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมี
มูลค่าทีเ่ หมาะสม ถึงแม้ ให้วา่ ธุรกิจจะมีความน่าสนใจ แต่บริษทั
จะไม่ลงทุนในธุรกิจนั้นหากราคาเสนอขายสูงเกินไปและทำ�ให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ในปี 2557 บริษัทได้ศึกษา
บริษทั ทีม่ คี วามน่าสนใจทีจ่ ะเข้าไปลงทุนมากกว่า 30 บริษทั แต่
มีเพียง 3 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์การลงทุน บริษัทจะยังมุ่งมั่นมอง
หาโอกาสในการลงทุนต่อไป และเชื่อว่ายังมีบริษทั อื่นๆ อีกเป็น
จำ�นวนมากที่สามารถเข้าไปลงทุนด้วยมูลค่าที่เหมาะสม
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หุ้น ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้สนับสนุนบริษัทมาด้วยดี
มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าและมีผล
ประกอบการ ที่เติบโตเป็นที่น่าพอใจตลอดมา
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รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย โดยได้มีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิผล เพื่อให้มคี วามมัน่ ใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถกู ต้อง ครบ
ถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ ความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำ�นวน
3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นางพรพรรณ พรประภา			
กรรมการ
3. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล			
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำ คัญ คือการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และข้อกำ�หนดทางกฎหมาย
ตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้า
ฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2557
และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หารือรับฟังคำ�ชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติ
ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท 													
จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสีย่ งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
อีกทั้งคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญ
สำ�หรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
และนางนิสากร ทรงมณีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด
(มหาชน) ประจำ�ปี 2558 ด้วย
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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สรุปข้อมูล

ทางการเงิน
2557
ล้านบาท

2556
ล้านบาท

2555
ล้านบาท

2,639.53
653.87
2,408.49
103.35
20.98
158.14

2,606.00
653.87
2,374.35
27.37
6.31
134.44

1,972.34
511.31
1,784.73
51.15
5.12
98.72

79.70
62.09
6.70

76.94
67.17
6.57

89.99
61.89
5.64

6.18
0.04

6.01
0.01

5.07
0.03

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
		 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)
		 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)
		 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
		 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

27.12
76.00
0.10
87.70

32.74
67.88
0.10
99.55

21.96
74.86
0.10
116.62

อัตราส่วนอื่นๆ
		 อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)
		 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)

19.18
N/A*

15.73
N/A*

13.75
N/A*

1.84
0.12
0.05
0.50

1.82
0.12
0.09
0.50

1.75
0.01
0.06
0.50

		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์รวม
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
กำ�ไรสุทธิ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
		 อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
		 อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
		 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
		 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
		 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

ข้อมูลต่อหุ้น
		 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
		 กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
		 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
		 ราคาพาร์ (บาท)

*ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำ�เนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องดำ�รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำ�หนด
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สรุปผลการดำ�เนินงาน (งบการเงินรวม) ปี 2555 - 2557
ผลการดำ�เนินงาน

โครงสร้างรายได้

ล้านบาท
300

100%
255

250

80%
200

200
159

60%

158

150

134

40%

99

100

20%

50

0%

0

2555

2556

2557

รายได้รวม

2555

2556

2557

รายได้อื่น
กำ�ไรจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินกองทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กำ�ไรสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร

รายได้รวม

ล้านบาท

%

20,000
280.44%

16,303

ล้านบาท

%

300

60

57.6

250

50

248.35%

200

40

200

150

30

150

100

20

50

10

0

0

300
250

15,000

10,000

5,000

3,831

4,284

10.6

11.86%

0

2555

2556

ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร

100

16.5

2557
เปลี่ยนแปลง

ทรัพย์สินภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น 280%

50

50.30%

0

2555

2556
รายได้รวม

2557
เปลี่ยนแปลง

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 248%

รายงานประจำ�ปี 2557
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คณะกรรมการบริษัท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
• กรรมการมีอำ�นาจ
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการลงทุน
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
		 พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
• กรรมการมีอ�ำ นาจ
• รองประธานกรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
3. นายพินิจ พัวพันธ์
• กรรมการมีอ�ำ นาจ
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
5. นายชาคริต สกุลกริช
• กรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
6. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบและ
		 บริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและ
		 พิจารณาค่าตอบแทน
7. นางพรพรรณ พรประภา
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและ
		 บริหารความเสี่ยง

8. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและ
		 บริหารความเสี่ยง
9. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
• กรรมการสรรหาและ
		 พิจารณาค่าตอบแทน
10. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ

: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

: ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

		 ประเภทธุรกิจ
		 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
		 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวัน
ที่ 17 มีนาคม 2538
		 บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมพัฒนาธุรกิจใน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม
“บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำ�กัด” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552) กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยได้มี
การโอนธุรกิจ ระบบงาน บุคลากร และทรัพย์สินไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด และเริ่มประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2552
		 ทั้งนี้ การโอนธุรกิจและทรัพย์สินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552
		 สำ�หรับสถานะของบริษทั ฯ หลังจากการโอนธุรกิจและลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จนิ้ แล้ว บริษทั ฯ
ยังคงสถานะเป็นบริษทั หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยธุรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนและอาจมีการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
		 บริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2552 ตามหนังสืออนุมัติของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กลต.ธ.701/2552
เลขทะเบียนบริษัทฯ

: 0107537002460

โทรศัพท์

: 66 (0) 2624-6399

โทรสาร

: 66 (0) 2624-6398

Homepage

: www.seamico.com

รายงานประจำ�ปี 2557
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จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดของหุ้น

1,307,736,926 หุ้น
0.50 บาท
หุ้นสามัญ

บุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
					
ที่ออกจำ�หน่าย
ที่ถือ
							

มูลค่า
สัดส่วน
เงินลงทุน การถือหุ้น
(ล้านบาท) (ร้อยละ)

บริษัทย่อย							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ชั้น 8 เลขที่ 287
หลักทรัพย์ สามัญ 22,800,000 22,800,000 173.05
กองทุน โซลาริส จำ�กัด* อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ประเภท
		
สีลม แขวงสีลม
การจัดการ
		
เขตบางรัก กรุงเทพฯ กองทุนรวม
			
และกองทุน
			
ส่วนบุคคล
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จำ�กัด**
		
		

ชั้น 16 เลขที่ 287
หลักทรัพย์ สามัญ 259,127,200
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
สีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

บริษัทบีคอน ออฟชอร์ 789/128 หมู่ 1
บริการ
สามัญ
จำ�กัด
หนองขาม
อุตสาหกรรม
		
อำ�เภอศรีราชา ชลบุรี นอกชายฝั่ง

49.64

10,500,000

2,000,001

60.00

19.05

หลักทรัพย์ สามัญ

36,000,000

6,796,500

156.02

18.88

หลักทรัพย์ สามัญ
7th Floor, Stock
Market Building,
Khampaengmouang
Road, Xaysettha
District, Vientiane
Capital, Lao PDR

1,000,000

300,000

115.52

30

บริษัทอื่น		
Thanh Cong
3rd & 5th Floor Securities Joint
Centec tower,
Stock Company
72-74 Nguyen Thi
		
Minh Khai St.,
		
Ward 6, District 3,
		
HCMC, Vietnam
BCEL Krungthai
Securities Company
Limited
(ลงทุนโดย บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้
จำ�กัด)

128,631,600 1,239.40

100

หมายเหตุ : * ในปี 2557 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจำ�นวน 9.9 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นจำ�นวน 6.75 ล้านบาท ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 100 (จากเดิม ร้อยละ 78.33)
		 ** ในปี 2557 บริษัทได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจำ�นวน 1.90 ล้านบาท ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.64 (เดิมร้อยละ 49.60)
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
(ก) นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2229-2800
โทรสาร : 66 (0) 2654-5427
(ข) ผู้สอบบัญชี
• นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ		
• นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์		
• นายนิติ จึงนิจนิรันดร์			
• นางนิสากร ทรงมณี			

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ชั้น 25, 26, 28 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2676-5700
โทรสาร : 66 (0) 2676-5757
(ค) ที่ปรึกษากฎหมาย
• บริษัท สำ�นักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำ�กัด
		 ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
		 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
		 โทรศัพท์ : 66 (0) 2646-1888
		 โทรสาร : 66 (0) 2646-1919
•
		
		
		

สำ�นักงานพัฒนสิทธิ์ ทนายความ
550/36 ซอยโพธิ์ปั้น ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 66 (0) 2246-6061
โทรสาร : 66 (0) 2641-8267

รายงานประจำ�ปี 2557
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นโยบายและ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในปี 2552 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) มี
การปรับโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจครัง้ สำ�คัญโดยการเข้าร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์
เคทีซมี โิ ก้ จำ�กัด (“เคทีซมี โิ ก้”) โดยบริษทั ได้เข้าซือ้ หุน้ ใน เคทีซมี โิ ก้
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ในสัดส่วนร้อยละ
48.81 ของทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว 864 ล้านบาท ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม 2552 บริษทั ได้ โอนสินทรัพย์รวมถึงสินทรัพย์หลักที่ใช้
ในการดำ�เนินกิจการและบุคลากร บัญชีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์ ให้แก่ เคทีซีมิโก้ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัทและบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาหยุด
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไปจนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2556 ต่อมาบริษัทได้ยื่นขอรับความเห็นชอบ
ระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา
การลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทได้รับ
อยู่ แ ล้ ว ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษทั ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม
2556 เป็นต้นไป ต่อมาบริษทั ได้รบั อนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริม่
ประกอบธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ไ ปจนถึ ง วั น ที่ 31
ธันวาคม 2558 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ บสช.05/2557 ลงนามวันที่ 25 มิถุนายน 2557

ในปัจจุบันธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ลงทุน โดยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศ และภูมภิ าค
อินโดจีน ดำ�เนินการภายใต้บริษัทในกลุ่ม โดยสรุปดังนี้
•	ธุรกิจหลักทรัพย์ ในประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นในบริษัท
หลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company
(TCSC) ร้อยละ 18.88 ของหุน้ ทีอ่ อกแล้วทัง้ หมด
•	ธุรกิจหลักทรัพย์ ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของเคทีซีมิโก้
ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลัก
ทรัพย์ BCEL KRUNGTHAI (BCEL-KT) (เคทีซมี โิ ก้ถอื หุน้
ร้อยละ 30)
•	ธุรกิจจัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำ�กัด บริษัทย่อย โดยบริษัท
ถือหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
•	ธุรกิจอื่นๆ บริษัทได้ถือหุ้นร้อยละ 19.05 ในบริษัทบีคอน
ออฟชอร์ จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการในอุตสาหกรรม
นอกชายฝั่ง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่
1) ธุรกิจลงทุน โดย บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
2)	ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำ�กัด,
BCEL KRUNGTHAI Securities Company Limited
(BCEL-KT) และ Thanh Cong Securities Joint Stock
Company (TCSC)
3)	ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จำ�กัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจอื่น

บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
49.64%
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำ�กัด
1. กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. กิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. กิจการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
4. กิจการประเภทการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์
5. กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน
6. กิจการที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนซื้อขาย
หน่วยลงทุน
7. กิจการการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์
8. กิจการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
9. กิจการใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และตราสารอนุพันธ์
10. กิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
11. กิจการนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ทุนชำ�ระแล้ว 2,137.80 ล้านบาท

30%
BCEL KRUNGTHAI Securities Company Limited
(BCEL-KT)
ทุนชำ�ระแล้ว 100,000 ล้านกีบ (ประมาณ 385 ล้านบาท)

18.88%

Thanh Cong Securities Joint Stock Company
(TCSC)
ทุนชำ�ระแล้ว 360 พันล้านดอง (ประมาณ 540 ล้านบาท)

100.00 %
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จำ�กัด
1. จัดการกองทุนรวม
2. จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ประเภทกองทุนส่วนบุคคล
3. จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ประเภทกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ทุนชำ�ระแล้ว 125.40 ล้านบาท

19.05 %
บริษัท บีคอน
ออฟชอร์ จำ�กัด
ทุนชำ�ระแล้ว
105 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2557

016

ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามแหล่งที่มา

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
รายได้อื่น
รายได้รวม

2555
ล้านบาท ร้อยละ

2556
ล้านบาท ร้อยละ

2557
ล้านบาท ร้อยละ

5.25
9.89
27.04
8.97
100.69
6.99
0.67
159.50

14.12
6.87
6.38
163.12
5.91
3.75
200.16

56.29
37.21
9.84
144.61
1.73
5.00
254.69

3.29
6.20
16.96
5.62
63.13
4.38
0.42
100.00

7.06
3.43
3.19
81.50
2.95
1.87
100.00

22.10
14.61
3.86
56.78
0.68
1.96
100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม แบ่งการดำ�เนินธุรกิจออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้
1)
		

ธุรกิจลงทุน
มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจโดยตรงทั้งในประเทศและแถบอินโดจีน เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน

2) ธุรกิจหลักทรัพย์
		ให้บริการภายใต้ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด�ำ เนินการภายใต้ เคทีซมี โิ ก้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา
โดยให้บริการในประเทศผ่านสำ�นักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เคทีซีมิโก้ มีสำ�นักงานใหญ่
และสาขาจำ�นวน18 แห่งได้แก่ สาขาในกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง และสาขาในต่างจังหวัด 11 แห่ง
		เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ภายใต้การดำ�เนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL
KRUNGTHAI (BCEL-KT) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 1ใน 2 รายแรกในสปป.ลาว โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น
บริษัทร่วมลงทุนระหว่างเคทีซีมิโก้ กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL)
		เคทีซีมิโก้ มีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “ประตูสู่อินโดจีน” โดยมีแผนเสนอบริการทางการเงินให้ครอบคลุม
ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของเคทีซีมิโก้ที่สามารถเจาะตลาดและสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั กลุม่ ประเทศดังกล่าวทำ�ให้มคี วามเชีย่ วชาญในภูมภิ าคนีแ้ ละมีเครือข่ายบริษทั หลักทรัพย์เกือบทุกประเทศโดยบริษทั
ได้เริ่มบุกตลาดประเทศพม่า โดยเน้นการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเป็นหลัก
3) ธุรกิจจัดการกองทุน
		ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำ�กัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำ�กัด มีกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจำ�นวน 52 กองทุน แบ่ง
เป็นกองทุนตราสารหนี้ 17 กองทุน กองทุนผสม 2 กองทุน กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี 3 กองทุน และกองทุนส่วน
บุคคลอีก 30 กองทุน โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 16,303 ล้านบาท
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1. ธุรกิจลงทุน
ภายหลังจากที่บริษัทได้ โอนธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังเคทีซีมิโก้ บริษัทเน้นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ และ
การลงทุนโดยตรง และมีแผนประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
•	ขยายฐานการทำ�ธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการไหลเวียนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศอินโดจีนทั้งใน
ด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint
Stock Company (TCSC) ในประเทศเวียดนามเมื่อปี 2552 แล้ว ในเดือนธันวาคม 2553 บริษทั ได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์
ไปยัง สปป. ลาว ภายใต้การดำ�เนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT ผ่านการลงทุนของ เคทีซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 30 (จำ�นวนหุ้นที่จดทะเบียน 1 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 100,000 กีบ เรียกชำ�ระขั้นต้นร้อยละ 30) มูลค่าเงินลงทุนเริ่ม
ต้นประมาณ 33.93 ล้านบาท จากทุนชำ�ระแล้ว 113.10 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2554 เคทีซีมิโก้ได้ช�ำ ระค่า
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 115.52 ล้านบาท BCEL-KT นับเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียง
1 ใน 2 รายแรกที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว
•	มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำ�กัด ให้สามารถแข่งขันและเป็นช่องทางในการ
ระดมทุนและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ บริษัทได้เพิ่มเงินลงทุนรวมเป็น 100% ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดโดยการซื้อหุ้นคืนมาจากผู้ถือหุ้นอื่น ในส่วนการบริหารกิจการได้เป็นผู้ริเริ่มจัดจำ�หน่ายกองทุนรวมโดยนำ�ตราสาร
การเงินทีอ่ อกโดยบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตและเสนอผลตอบแทนสูงออกจำ�หน่ายเป็นผลให้ทรัพย์สนิ รวมภายใต้การ
บริหารจัดการ Asset Under Management เพิ่มขึ้นจาก 4,284 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 16,303
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 280 จากปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลการดำ�เนินงานของบริษัท
มีผลกำ�ไรประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2549 เป็นต้นมา และในอนาคตต่อไป
ข้างหน้า บริษัทก็มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการให้สูงยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
•	เพิม่ ผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการต่างๆทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเติบโตได้ ในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั
ได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร่วมทุนเพื่อพิจารณาและ
กำ�หนดแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ผ่านฝ่ายการลงทุนซึ่งทำ�หน้าที่แสวงหากิจการและธุรกิจต่างๆ พร้อมวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทจี่ ะเข้าร่วมทุนโดยมุง่ หวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมทีส่ งู แต่มคี วามเสีย่ งต่ำ� ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยู่ให้หลากหลายจากธุรกิจการลงทุนที่เคยมี
มาก่อนหน้านี้ โดยในปี 2557 บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจแห่งหนึ่งที่ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ ในธุรกิจมาแล้วกว่า 20 ปี
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2. ธุรกิจหลักทรัพย์
ดำ�เนินการภายใต้ เคทีซีมิโก้ นับแต่การโอนธุรกิจเป็นต้นมา ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
• นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
		เคทีซีมิโก้ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างประเทศ
รวมทัง้ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยภายใต้ทมี งานด้านการตลาดและทีมงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ทมี่ ปี ระสบการณ์
และพร้อมให้คำ�ปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค
ประเภทบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่
1. บัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ประเภท Cash Account และ Cash Balance Account
2. บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)
3.	บัญชี Internet Account เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ซึ่งได้พัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ได้มกี ารจัดเตรียมข้อมูลทางด้านหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนบนเว็บไซต์ www.
ktzmico.com ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา เคทีซีมิโก้ ได้พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real time
หลายโปรแกรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้นักลงทุนได้เลือกใช้ เช่น Znet Xpress, Streaming, และ i2Trade เป็นต้น
พร้อมกันนีน้ กั ลงทุนยังสามารถเข้าถึงโปรแกรม Real time ต่างๆ ได้จากหลายช่องทาง ไม่วา่ จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook,
Tablet และ Smartphoneทั้งระบบปฏิบัติการ IOS, Android และ JAVA Phone ตลอดจนมีโครงการพัฒนาฟังก์ชั่น
การซื้อขายหลักทรัพย์บน Web Base ให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์กอ่ นการตัดสินใจลงทุน เช่น
Stock Simulation Program เป็นต้น
สำ�หรับลูกค้าสถาบัน เคทีซีมิโก้ ได้เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการส่งคำ�สั่งซื้อขายและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประเภทสถาบัน
เคทีซีมิโก้ ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ โครงการ One for All ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำ�ให้นกั ลงทุนทีเ่ ป็นลูกค้า
ของบริษัทและสมาชิก KTB Online สามารถเข้าใช้บริการการลงทุนแบบออนไลน์ โดยวิธีการ Single Sign On ผ่านหน้าเว็บไซต์
www.ktb.co.th ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น
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เคทีซีมิโก้ มีบริการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า
การซื้อขายของบริษัทเอง โดยในระหว่างปี 2557 ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2.9 พันล้านบาท
ณ สิ้นปี 2556 มาอยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2557โดยเคทีซีมิโก้ ได้รับวงเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกรรมดังกล่าวจาก
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทั้งนี้ เคทีซมี ิโก้มีการบริหารความเสีย่ งโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามนโยบายการให้กยู้ ืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และตามระเบียบ
ปฏิบัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลที่ดี โดยติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จำ�กัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อป้องกัน
การให้กู้ยืมกระจุกตัว กำ�หนดอัตราการวางมาร์จิ้นที่เหมาะสมในแต่ละหลักทรัพย์ กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในกลุ่มหลักทรัพย์
ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัดชำ�ระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะดำ�เนินการติดตามทวงถาม
ให้ลูกค้าชำ�ระเงินให้ครบถ้วน
ส่วนแบ่งตลาด
ล้านบาท
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI
(ไม่รวมบัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์)
มูลค่าการซื้อขายบริษัท
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท-ไม่รวมบัญชีลงทุนของบริษัท (%)
อันดับ				

2555

2556

2557

7,914,567
6,886,046

12,330,669
10,775,616

11,139,291
10,172,620

570,353
4.14%
10

847,056
3.93%
12

603,126
2.96%
13

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2557 เท่ากับ 10,172,620 ล้านบาทโดย เคทีซีมิโก้มีมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์เท่ากับ 603,126 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.96
มูลค่าและสัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเคทีซีมิโก้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นดังนี้
2555
2556
2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ยอดรวมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

85,378

14.97 149,851

17.70

65,283

10.83

ลูกค้าเคทีซีมิโก้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในประเทศ ซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสด โดยมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์แยกตามสัดส่วนลูกค้าแสดงดังตาราง
สัดส่วนลูกค้า
ลูกค้ารายย่อย : ลูกค้าสถาบัน
ลูกค้าในประเทศ : ลูกค้าต่างประเทศ
ลูกค้า Cash Account : Credit Balance Account

2555

2556

2557

86 : 14
89 : 11
83 : 17

86 : 14
88 : 12
86 : 14

92 : 8
95 : 5
87 : 13

นโยบายการรับลูกค้า
เคทีซีมิโก้ กำ�หนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยยึดหลัก “รู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า”
ต้องมีข้อมูลที่จำ�เป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา ในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง
จากการลงทุน ประสบการณ์และประวัตกิ ารลงทุน การพิจารณากำ�หนดวงเงินซือ้ ขายจะพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
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และความสามารถในการชำ�ระหนี้ เพื่อป้องกันและจำ�กัดความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยมีการกำ�หนดผูม้ อี �ำ นาจพิจารณาอนุมตั ิ
เปิดบัญชีตามความเสี่ยงของขนาดวงเงิน และมีนโยบายทบทวนวงเงินลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อพิจารณาประวัติการซื้อขาย
การชำ�ระราคา และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่มีนัยสำ�คัญให้เป็นปัจจุบัน
• ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		เคทีซีมิโก้ เริ่มดำ�เนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นับแต่การโอนธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2552
โดยเคทีซมี โิ ก้ เสนอให้บริการซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ทกุ ประเภททีเ่ ปิดทำ�การซือ้ ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ได้แก่
SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, 50 Baht Gold Futures, 10 Baht Gold
Futures, Sector Index Futures, Silver Futures, Crude Oil Futures และ USD Futures
		ในปี 2557 เคทีซีมิโก้ มีจำ�นวนสัญญาซื้อขาย 4,245,819 สัญญา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.89 ของจำ�นวนสัญญา
ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		
จำ�นวนสัญญาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำ�นวนสัญญาบริษัท		
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (%)
อันดับ				

2555

2556

2557

10,457,927
1,205,627
5.76%

16,664,126
1,779,260
5.34%

36,021,150
4,245,819
5.89%

6

5

4

		หน่วยงาน “Derivatives Department” มีหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์ โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อแนะนำ�นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการลงทุน โดยมีแผนการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในและนอกบริษัท และยังเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ทางด้านตราสารอนุพันธ์กับตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) อย่างสม่ำ�เสมอ
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• การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
		ปัจจุบนั ธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending :SBL) มีการเติบโตและมีความต้องการ
มากขึ้นตามการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ ได้พัฒนาธุรกรรม SBL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและ
การป้องกันความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี โดยให้บริการในฐานะตัวการ (Principal)ในการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ครอบคลุมถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสถาบัน ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าที่มีถิ่นฐานอยู่
นอกประเทศ (non resident) สำ�หรับในปี 2557 เคทีซีมิโก้ยังคงขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการทำ�ธุรกรรม SBL ให้มากขึ้น
• ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants : DW)
		เคทีซีมิโก้ ได้เริ่มเสนอขายตราสารอนุพันธ์ประเภท Derivative Warrants เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2553 และในปี
2557 เคทีซีมิโก้ ได้มีการออก Derivative Warrants ทั้งสิ้น 29 ตัว โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เคทีซีมิโก้มี
Derivative Warrants คงเหลือที่เสนอขาย 7 ตัว ดังนี้
ชื่อย่อ
		
		
TPIP18C1503A
TRUE18C1503A
BBL18C1503A
BCH18C1503A
BLAN18C1503A
PTTG18C1503A
EART18C1503A

จำ�นวนที่
หลักทรัพย์อ้างอิง
วันสุดท้ายของ
ราคาใช้สิทธิ
จดทะเบียน		
การซื้อขาย
(บาท ต่อ 1 หุ้น)
(หน่วย)				
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

TPIPL
TRUE
BBL
BCH
BLAND
PTTGC
EARTH

27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558

1.45
9.50
178.33
9.00
1.96
62.00
6.44

อัตราการใช้สิทธิ
(จำ�นวน DW
ต่อ 1 หุ้น)
0.65
4.20
69.33
3.20
0.78
20.00
2.97

นอกจากนี้ เคทีซีมิโก้ ได้รับแต่งตั้งจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องสำ�หรับโกลด์ฟิวเจอร์ส และ
SET50 Index Options อีกทั้งมีแผนขยายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ไปสู่ตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น Structured
Products เป็นต้น
• การลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
		เคทีซีมิโก้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัท โดยมี
นโยบายการลงทุนที่ให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ ี ซึง่ เคทีซมี โิ ก้ได้ก�ำ หนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้อง
กับการกำ�กับดูแลตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ครอบคลุม
ถึงนโยบายที่ส�ำ คัญ ๆได้แก่
		 - นโยบายเกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์
		 - นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
		 - นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 - นโยบายการกำ�กับดูแล
		 - นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
		 -	นโยบายการกำ�หนดวัตถุประสงค์การลงทุน และการกำ�หนดเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับอัตราอ้างอิง
ที่เหมาะสม
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ในปี 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของเคทีซีมิโก้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1)	เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
เพื่อสนับสนุนธุรกรรมหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเสนอขายใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

		

2)	เงินลงทุนในตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ทดี่ ี เช่น การลงทุนในตราสารหนีร้ ฐั บาล และตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป เป็นต้น โดยอยู่ภายในระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 6 เดือน ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

		

3)	เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้วยเงินลงทุนที่มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร
เพื่อเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดี

• การจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์
		เคทีซมี โิ ก้ เสนอบริการทางด้านทีป่ รึกษาทางการเงินและการสนับสนุนการเสนอขายแบบครบวงจร โดยมีนโยบายประกอบ
ธุรกิจการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ทงั้ ในรูปแบบทีต่ อ่ เนื่องจากการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินและการเข้าร่วมกับสถาบันการเงิน
หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและตราสารทางการเงินประเภทอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งให้บริการจัดจำ�หน่ายทั้งในบทบาท
ของผู้จัดการการจัดจำ�หน่าย (Lead Underwriter) ผู้จัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่าย (Underwriter) หรือตัวแทน
จำ�หน่ายหลักทรัพย์ โดยไม่รับประกันการจำ�หน่าย (Selling Agent)
		

ผลงานการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจัดจำ�หน่ายสรุปได้ดังนี้

จำ�นวนราย
มูลค่าการจัดจำ�หน่าย (ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียมการจัดจำ�หน่าย (ล้านบาท)

2555

2556

2557

9
4,274.03
37.61

10
1,866.95
19.15

23
9,053.45
124.27

• ที่ปรึกษาทางการเงิน
		เคทีซีมิโก้ ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งการระดมทุนด้วยตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครัง้ แรก การเสนอขายให้แก่บคุ คลโดยเฉพาะเจาะจง การออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใบสำ�คัญแสดงสิทธิ และการนำ�หุ้นสามัญเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการการประเมินมูลค่ากิจการ การหาแหล่งเงินกู้ การปรับ
โครงสร้างหนี้ และการให้คำ�ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ

รายงานประจำ�ปี 2557
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		เคทีซีมิโก้ได้เข้าเป็นสมาชิก M&A International Inc. ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาในการ
ควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition : M&A) กว่า 40 ประเทศทั่วโลกเพื่อขยายช่องทางการประกอบธุรกิจด้านที่
ปรึกษา M&A ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันเคทีซีมิโก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ผู้ต้องการซื้อ-ขายธุรกิจที่อยู่ในต่าง
ประเทศหลายราย
		เคทีซีมิโก้ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีน ได้แก่ สปป. ลาว โดย เคทีซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินให้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ BCEL-KT (เคทีซมี โิ ก้ ลงทุนร้อยละ 30) ซึง่ เป็นผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ EDL Generation
ให้แก่ประชาชน และนำ�หลักทรัพย์ดงั กล่าวเข้าจดทะเบียนในวันเปิดทำ�การซือ้ ขายวันแรกของตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว
ในปี 2553 นับเป็นความสำ�เร็จก้าวหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอินโดจีน
		นอกจากนี้ เคทีซมี โิ ก้ เริม่ บุกตลาดไปในประเทศพม่า โดยเน้นการให้บริการด้านการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินโครงการลงทุน
ต่างๆ โดยมีแผนขยายการให้บริการให้ครอบคลุมประเทศในกลุ่มอินโดจีน ได้แก่ ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา
		

สำ�หรับปี 2557 เคทีซีมิโก้ มีรายได้จากการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้
ล้านบาท

รายได้

2555

2556

2557

173.21

17.00

18.70

• Wealth Advisor
		เคทีซีมิโก้ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่ง
ในรูปแบบต่างๆ โดยตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยจะแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน ฐานะการเงิน ระดับผลตอบแทน
ที่คาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในลักษณะ One Stop Service เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ โดย เคทีซีมิโก้
จะจัดสรรการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวม เคทีซีมิโก้ เน้นการให้บริการเป็นตัวแทน
ซื้อขายหน่วยลงทุนรวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account)
โดยมีทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณ์ ให้คำ �แนะนำ�ในด้านการเงินและการลงทุนมากว่า 20 ปีและ
เป็นตัวแทนขายกองทุนครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหมด 19 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่เคทีซีมิโก้เป็นตัวแทนซื้อขายมีมูลค่าทั้งสิ้น 3,867 ล้านบาท
		บริษัทยังคงเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) ให้กับกองทุนเปิด ประเภท อีทีเอฟ กับ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย อย่างต่อเนื่อง
• การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
		ในปี 2555 เคทีซมี โิ ก้ ได้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ด�ำ เนินธุรกิจ Private
Fund ซึ่งให้บริการจัดการทางการเงิน และให้คำ�ปรึกษาด้านบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนตามความต้องการ
ของลูกค้า ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนทางธุรกิจจากธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 280ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากสิ้นปี 2556
• การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
		เคทีซีมิโก้ ให้บริการลูกค้าด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทน
ที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันเคที
ซีมิโก้ มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยให้บริการในตลาด
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หลักทรัพย์หลักๆของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่สนใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว เป็นอย่างดี
		นอกจากด้านระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทางด้านการชำ�ระราคาระหว่างประเทศ เคทีซีมิโก้ ได้ทำ�ธุรกรรม
ดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำ�ระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำ�ระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ
• การเป็นนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
		เคทีซีมิโก้ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำ�กับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า และได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็นนายหน้าซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
(AFET) ในปลายปี 2555 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นมา

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมตลาดและมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2557
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดรวมในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4.5 หมื่นล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับมูลค่า
ซื้อขายเฉลี่ยปี 2556 ที่ 5.0 หมื่นล้านบาท ขณะที่ อัตราส่วนมูลค่าการซื้อขายรวมในปี 2557 เทียบกับขนาดของมูลค่าตลาด
รวม (Market Capitalization) ในช่วงเดียวกันอยูท่ ่ี 0.84 เท่า ลดลงจากปี 2556 ที่ 0.96 เท่า ปัจจัยหลักทีท่ �ำ ให้มลู ค่าการซือ้ ขาย
รวมลดลงเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ที่อยู่สูงมากเป็นประวัติการณ์ โดยสูง
ถึง 6.1 หมื่นล้านบาท (เทียบกับช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ที่ 3.9 หมื่นล้านบาท) ซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่ไม่ปกตินัก หลักๆ เกิดจาก
การที่มีปริมาณเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทย ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ปี 2555
จนถึงกลางปี 2556 ผลักดันจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหนึ่งในมาตรการสำ�คัญที่มี
ผลต่อตลาดทุนทั่วโลก คือการออกมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงินครั้งที่ 3 (Quantitative Easing: QE 3)
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ขณะที่ในปี 2557 ไม่มีปัจจัยหนุนดังกล่าว อีกทั้ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ถูกกดดันจาก
ปัจจัยลบจากปัญหาทางการเมืองของไทย ประกอบกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2557 ทีเ่ ติบโตอ่อนแอลงจากปี 2556
เป็นปัจจัยที่ท�ำ ให้มูลค่าการซื้อขายรวมในปี 2557 ปรับลดลงจากปี 2556
ขณะที่ ในปี 2557 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยอยู่ที่ 3.6 หมื่นล้านบาท ขายสุทธิลดลงอย่างมากจากปี 2556 ที่ขายสุทธิ
สูงถึง 1.94 แสนล้านบาท หลักๆเป็นผลจากแรงขายที่หนาแน่นในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 จากเงินทุนต่างประเทศที่ไหลออก
หลังจากนักลงทุนเริ่มเห็นการส่งสัญญาณการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ (QE 3) ของเฟด ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2556
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของการเมืองในประเทศในช่วงปลายปี 2556
มูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI
		
		
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มูลค่าตลาดรวมเฉลี่ย มูลค่าการซื้อขายรวม/มูลค่า มูลค่าการซื้อขายรวม
(ล้านบาท)
มูลค่าตลาดรวมเฉลี่ย (เท่า)
(ล้านบาท)
5,251,270
5,897,591
5,427,176
4,684,108
6,901,687
8,429,008
10,102,932
12,790,231
13,303,606

0.76
0.72
0.73
0.95
1.02
0.85
0.78
0.96
0.84

3,983,676
4,271,820
3,981,230
4,428,979
7,033,947
7,191,481
7,914,567
12,330,669
11,139,291

อัตราการเติบโต
YoY (%)
-2%
7%
-7%
11%
59%
2%
10%
56%
-10%

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
(ล้านบาท)
16,394
17,463
16,118
18,226
29,066
29,473
32,304
50,329
45,466

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำ�นักงาน ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมีโก้ จำ�กัด

แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ปี 2558
คาดว่ามูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันของตลาดฯในปี 2558 น่าจะมีแนวโน้มทีป่ รับตัวดีขน้ึ จากปี 2557 ทีอ่ ยูท่ ร่ี ะดับ 4.5 หมื่นล้านบาท
ขณะที่ ภาพรวมตลาดทุนในปี 2558 คาดว่าจะมีทศิ ทางทีป่ รับตัวดีขนึ้ จากปี 2557 สนับสนุนจากสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกที่น่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 อย่างไรก็ดี ภาวะตลาดทุนน่าจะยังคงมีความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัย
ต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ (geopolitical risk) ความผันผวนของราคาน้ำ�มัน นโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในการกำ�หนดทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม คือ ความคืบหน้าการร่าง
รัฐธรรมนูญและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะทำ�ได้ตามแผนหรือไม่

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

027

ภาพรวมการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ ใหม่ในปี 2557 ยังคงปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 แม้ว่าใน
ช่วงครึ่งแรกของปี 2557 จะมีปัจจัยลบกดดันจากความตึงเครียดทางการเมืองก็ตาม โดยในปี 2557 มีจำ�นวนบริษัทจดทะเบียน
เข้าใหม่ ทั้งหมดจำ�นวน 37 บริษัท เทียบกับ 28 บริษัท ในปี 2556 ในขณะที่ แนวโน้มในปี 2558 คาดว่าการระดมทุนใน
ตลาดทุน จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 จากสภาวะตลาดทุนที่คาดว่าจะดีขึ้นจากปัจจัยหนุนที่กล่าวถึงข้างต้น
สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ และตัวเลขสำ�คัญของอุตสาหกรรม
		
ดัชนี SET
มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งปี (ล้านบาท)
SET
MAI
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
SET
MAI
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) (ไม่รวมบัญชีบล.)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบัญชีบล. (ล้านบาท)
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่
SET
MAI
มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/มูลค่าซื้อขายรวม (%)
จำ�นวน บล. ที่ให้บริการการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จำ�นวน บล. ทั้งหมด
สัดส่วนการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า
นักลงทุนรายย่อย
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
บัญชีการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์(บล.)
นักลงทุนต่างประเทศ
รวม

2555

2556

2557

1,391.93
7,914,567
7,615,638
298,929
32,304
31,084
1,220
28,106
4,198
18
8
10
2,208,213
28%
25
32

1,298.71
12,330,669
11,777,210
553,459
50,329
48,070
2,259
43,982
6,347
28
13
15
3,898,039
32%
27
33

1,497.67
11,139,291
10,193,179
946,112
45,466
41,605
3,862
41,521
3,946
37
17
20
4,147,508
37%
29
34

55%
8%
13%
24%
100%

57%
8%
13%
22%
100%

62%
9%
9%
20%
100%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำ�นักงาน ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมีโก้ จำ�กัด

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2557มีบริษทั หลักทรัพย์ทเี่ ปิดดำ�เนินการใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ บล.แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่งเริ่มเปิดดำ�เนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2557 เทียบกับปี 2556 ที่มีบริษัทหลัก
ทรัพย์เปิดใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ บล.เออีซี บล.เอเชียเวลธ์ และบล. แอปเปิ้ลเวลธ์ โดยทั้ง 3 แห่งนี้ เริ่มเปิดดำ�เนินการธุรกิจนาย
หน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556
ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2557 ยังคงแข่งขันสูงต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2556-2557 มีผู้ประกอบการรายใหม่รวม 4 ราย ดัง
ที่กล่าวถึงข้างต้น ขณะที่ ความพยายามในการเพิ่มฐานลูกค้าหลักทรัพย์และการเพิ่มนักลงทุนรายใหม่ๆของบริษัทหลักทรัพย์ยัง
มีพัฒนาการที่ค่อนข้างล่าช้า ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดใหม่ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะดำ�เนินกลยุทธ์เชิงรุกด้วยการชิงฐาน
ลูกค้าหลักทรัพย์จากผู้ประกอบการรายเดิม รวมถึงบางแห่งใช้กลยุทธ์ด้านราคา ทำ�ให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายเดิม
โดยส่วนใหญ่ปรับลดลงจากปีก่อน
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วัตถุประสงค์หลักทีท่ างการให้มกี ารเปิดเสรีนายหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจาก 1.) เพื่อให้บริษทั หลักทรัพย์มกี ารพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ มีการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจใหม่ๆเพื่อลดการพึง่ พารายได้จากค่าหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ 2.) เพื่อจูงใจให้บริษทั หลักทรัพย์
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อที่จะช่วยสร้างอำ�นาจการต่อรองราคา และลดการใช้สงครามการตัดราคา อย่างไรก็ตาม
พัฒนาการในช่วง 3-5 ปีทผี่ า่ นมาเป็นไปอย่างล่าช้า โดยบริษทั หลักทรัพย์ยงั คงพึง่ พิงรายได้หลักคือรายได้คา่ นายหน้าในสัดส่วน
สูงที่ระดับร้อยละ 68 ของรายได้รวม ในปี 2557 แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 70-71 ในปี 2555-2556 ก็ตาม ขณะที่
การเพิ่มฐานรายได้อื่นๆ รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้าหลักทรัพย์ ใหม่ๆ ยังทำ�ได้ค่อนข้างจำ�กัดและล่าช้า
ผลจากโครงสร้างอัตราค่านายหน้าที่เป็นแบบการต่อรองโดยเสรี ซึง่ มีผลตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ทำ�ให้การแข่งขันด้านราคายัง
คงมีต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังมีผู้ประกอบการรายใหม่ 4 ราย ในช่วงปี 2556-2557 ดังที่กล่าวถึงข้างต้น ประกอบกับ การซื้อขาย
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (จากร้อยละ 32 ของมูลค่าการซื้อขายรวมในปี 2556 เป็นร้อยละ 37
ในปี 2557) ส่งผลให้อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยยังเป็นทิศทางที่ลดลง โดยอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบล.
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.15 ในปี 2557 จากร้อยละ 0.17 ในปี 2556 ขณะที่ แนวโน้มอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยในปี 2558 คาดว่า
ยังคงเป็นทิศทางที่อ่อนตัวลงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่สูงต่อเนื่อง และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่คาดว่า
จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับในระยะยาว

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งทีม่ าของเงินทุนของบริษทั มาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่มเี งินกูย้ มื สำ�หรับ เคทีซมี โิ ก้ ได้รบั วงเงินกูย้ มื จากธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อสนับสนุนธุรกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์วงเงิน 3,000 ล้านบาทและวงเงินกู้ระยะสั้น
เมื่อทวงถาม (call loan) รวมถึงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) อีกจำ�นวนหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการ เคทีซีมิโก้ ได้อนุมัติการ
ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000
ล้านบาท อย่างไรก็ดี เคทีซีมิโก้ มีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมระหว่างการใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและ
เงินกูย้ มื โดยคำ�นึงถึงความเสีย่ งทางด้านเงินกองทุนและต้นทุนทางการเงินเป็นหลักเพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้
การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทไม่มีการจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การดำ�รงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
บริษัทได้รับการผ่อนผันการดำ�รงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้
หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว
สำ�หรับ เคทีซีมิโก้ ดำ�เนินนโยบายดำ�รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สูงกว่าที่ก�ำ หนด
โดยหน่วยงานทางการ คือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำ�กว่า 25 ล้านบาทและไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต�่ำ
กว่า 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เคทีซีมิโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 1,574 ล้านบาท และอัตราส่วนเงิน
กองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ร้อยละ 34 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,576 ล้านบาท

3. ธุรกิจการจัดการกองทุน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการ
จัดการกองทุนทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
1. การจัดการกองทุนรวม
		บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จำ�กัด ได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2549
โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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		ธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีลักษณะการดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบของการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคน
ละน้อยเพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำ�เงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงไว้กับนักลงทุนในหนังสือชี้ชวน
กองทุน ซึ่งกองทุนรวมดังกล่าวจะถูกบริหารจัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาซึ่งตามกฎหมายจะกำ�หนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุน
นั้นแทนนักลงทุนที่น�ำ เงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือ
บริษทั จัดการกองทุนไม่ได้ท�ำ ตามหนังสือชีช้ วนผูด้ แู ลผลประโยชน์กจ็ ะเอาผิดบริษทั จัดการกองทุนแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เช่นกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุน ดังนั้นผลประกอบการหรือ
ความน่าเชื่อถือของบริษทั จัดการกองทุนจึงไม่เป็นเครื่องชีว้ ดั ถึงผลตอบแทนหรือเป็นหลักประกันของเงินลงทุนแต่อย่างใด
2. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนส่วนบุคคล
		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ใบอนุญาต
เลขที่ 0008/2550 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
		โดยกองทุนส่วนบุคคล คือ กองทุนที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนหรือกลุ่มผู้ลงทุนนำ�เงินและทรัพย์สินมารวมกันเป็นเงินลงทุน
ก้อนใหญ่ และมอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดตามที่ได้
คาดหวังไว้ โดยมีการทำ�สัญญากำ�หนดขอบเขต นโยบายการลงทุนไว้ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำ�กัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล (กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555โดยเริม่ ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีลูกค้าประเภทกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการ
		โดยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ คือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่าย
ส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม “และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” นั่นคือ ลูกจ้างออมเงินเท่าไร
นายจ้างช่วยลูกจ้างออมด้วยในจำ�นวนเท่ากันหรือมากกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของ
สวัสดิการทีน่ ายจ้างมีให้กบั ลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลกู จ้างทีเ่ ป็นพนักงานบริษทั เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ”
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่
0009/2550โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในปี 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของธุรกิจจัดการกองทุนรวม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ปัจจุบันอยู่
ในระดับต่ำ� ทำ�ให้นักลงทุนมองหาทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมกองทุนรวมก็ยังมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมเติบโตสูง โดยปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมจัดการกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 4.27 ล้านล้านบาท สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 0.78 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22.3 จากสิ้นปี 2556 สำ�หรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส
ถือเป็นปีที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีขนาดกองทุนภายใต้การจัดการ ณ สิ้นปี 2557 มูลค่ารวม 16,303 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 4,284 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 280 จากปีก่อน โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนโซลาริส มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 0.38% ของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 ที่ 0.14%ของอุตสาหกรรม

รายงานประจำ�ปี 2557
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
รวมทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ( ล้านบาท)
ณ 30 ธ.ค. 2557
948,066.48
899,146.04
538,217.76
444,947.98
276,517.04
256,009.06
195,194.27
152,679.99
190,314.86
85,243.36
44,376.00
40,978.62
35,727.22
59,349.92
27,306.21
30,967.00
21,292.21
16,302.53
8,992.13
1,422.58
759.22
4,273,809.47

ณ 30 ธ.ค. 2556 เปลี่ยนแปลง %
792,966.21
751,053.08
472,522.92
328,908.69
230,996.86
182,260.32
161,812.83
123,847.27
155,117.91
71,853.15
33,466.18
29,878.67
29,139.00
55,435.07
15,932.83
27,966.46
20,715.47
4,284.00
4,342.52
532.90
481.33
3,493,973.39

19.6%
19.7%
13.9%
35.3%
19.7%
40.5%
20.6%
23.3%
22.7%
18.6%
32.6%
37.2%
22.6%
7.1%
71.4%
10.7%
2.8%
280.5%
107.1%
167.0%
57.7%
22.3%

ธุรกิจจัดการกองทุนรวมปัจจุบนั ประกอบด้วยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทัง้ สิน้ 21 ราย แบ่งเป็นบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนที่เป็นบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์จำ�นวน 12 ราย บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือธุรกิจหลักทรัพย์จำ�นวน 6 ราย
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีเ่ ป็นบริษทั ในเครือธุรกิจการเงินอื่นๆอีกจำ�นวน 3 ราย โดยภาพรวมของธุรกิจจัดการกองทุน
รวม มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 88.63%
ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จำ�กัด ได้เล็งเห็นถึงข้อจำ�กัด และศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ทีอ่ าจด้อยกว่า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ ทำ�ให้บริษัทมีนโยบายการดำ�เนินธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนอื่นๆ โดยทั่วไป โดยเน้นการวางตำ�แหน่งทางการตลาด (Market Positioning) ให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในตลาดอย่างรวดเร็ว เน้นการบริหารกองทุนเชิงรุกมากขึ้น และเป็นผู้น�ำ
ในการนำ�เสนอกองทุนรวมชนิดใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนั้น เป็นผลให้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทประสบความ
สำ�เร็จเป็นอย่างมากในการออกกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำ�หนดระยะเวลา (Rollover Fixed Income Fund)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor: AI) ตามนิยามที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด ในกองทุนที่มีชื่อว่า
“พริวิเลจ” ทั้งนี้ บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (B/E)
ของบริษัทเอกชนให้ขยายตัวมากขึ้น ช่วยเป็นแหล่งเงินทุนที่สำ�คัญสนับสนุนการเติบโตของบริษัทเอกชนชั้นดีหลายแห่ง โดยใน
ปี 2558 นี้ บริษทั จะมุง่ เน้นในการหาโอกาส และคัดเลือกหลักทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพเติบโต เพื่อมีสว่ นร่วมในการพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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สำ�หรับช่องทางการจัดจำ�หน่าย บริษัทมีนโยบายการตลาดที่เน้นช่องทางการจัดจำ�หน่ายผ่านตัวแทน (Selling Agent : SA) เป็น
หลัก โดย ณ สิ้นปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส มีตัวแทนการจัดจำ�หน่ายกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 ราย
ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 2 ราย ได้แก่ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 18 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพย์ เออีซี จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด
(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จำ�กัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์
ธนชาต จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอ
เอสเค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ยังได้ขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายไปยังตัวแทนขายหน่วยลงทุนซึง่ ได้รบั อนุญาต
(LBDU : Limited broker, dealer and underwriter) อีก 2 รายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์
เมจิก จำ�กัด และบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำ�กัด
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ณ สิ้นปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 26 คน โดยแบ่งเป็นผู้จัดการกองทุน
3 คน เจ้าหน้าที่การตลาดและสนับสนุนการตลาด 6 คน และพนักงานในฝ่ายอื่นๆอีก 17 คน โดยบุคลากรทั้งหมดล้วนเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นอย่างมาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส มีแนวทางการลงทุนสำ�หรับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีกระบวนการตัดสินใจลงทุน ที่เป็นระบบ อาทิ การวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในระดับโลกและระดับประเทศ การวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัวจากปัจจัยพืน้ ฐานและปัจจัยเชิงเทคนิค การเข้า
พบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และการเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ของบริษัท
หลักทรัพย์ชั้นนำ�ต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างสม่ำ�เสมอ
ทั้งนี้ บริษทั ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee: IC) เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ และติดตามคุณภาพของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กันไปกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ที่
ควบคุมดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ภายใต้การควบคุมดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำ�นักงาน ก.ล.ต.) จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้ทำ�ธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดตลอดมา

รายงานประจำ�ปี 2557
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อย
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากรายได้จากบริษัทย่อย ได้แก่
1)	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจหลัก ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ โดยรายได้ และผลการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจหลักนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือความสามารถในการบริหารแผนกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว ปัจจัยภายนอก
ก็มีส่วนสำ�คัญ และอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของ
ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของหน่วยงานกำ�กับดูแลของทางการ
	บริษัทมีแผนกลยุทธ์ ในการขยายฐานลูกค้า ประเภทธุรกรรม และการลงทุนใหม่ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
และเสถียรภาพของรายได้ ในระยะยาว ได้แก่
-	บริษทั ได้ขยายธุรกิจด้านวาณิชธนกิจไปยังต่างประเทศ โดยบริษทั เป็นทีป่ รึกษาของบริษทั BCEL - KT Securities Company
Limited สปป.ลาว เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเป็นผู้จำ�หน่าย และรับประกันการจำ�หน่ายหุ้นที่จะเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ของ สปป.ลาว และในปี 2558 จะดำ�เนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศในแถบอินโดไชน่า อย่างต่อเนื่อง
-	บริษัทประสบความสำ�เร็จจากการร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการขยายฐานลูกค้าของบริษัท ซึ่งสร้างรายได้ ให้กับบริษัท
อย่างต่อเนื่อง
-	บริษัทเป็นผู้ออก Derivatives Warrant - DW ซึ่งได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปลายปี 2553 ต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน และการทำ� Arbitrage Trading ระหว่างตราสารการเงินในรูปแบบต่างๆในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์
รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ทั้งตลาดแรกและตลาดรองซึ่งทำ�ให้บริษัทสามารถขยายฐานรายได้ ในธุรกิจใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น
-	บริษัทขยายการให้บริการลูกค้า High Net worth ผ่านธุรกรรม Private Fund Management ซึ่งบริษัทได้เริ่มทำ�ธุรกรรม
ตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้ฐานลูกค้าของบริษัทและธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่
2)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยมีรายได้หลักมา
จากการบริหารจัดการกองทุน ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน ซึ่งอาจส่งผลทำ�ให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการมีระดับลดลง และ
สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้
	นอกจากนี้ ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจจัดการลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนรายใหม่ที่มี
ส่วนแบ่งการตลาด และฐานลูกค้าที่ยังไม่สูง ซึ่งบริษัทจำ�เป็นต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการทำ�
ธุรกิจเมื่อเทียบกับบริษทั จัดการลงทุนรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ดังนัน้ เพื่อจัดการกับปัญหาอันอาจจะเกิดขึน้ ดังกล่าว บริษทั มีแผน
ธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยง โดยการจัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีความหลากหลาย และขยายช่องทางการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสีย่ งและเพิม่ อัตราผลตอบแทน
ในระยะยาว
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ชื่อ
1 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด		
2 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ		
3 QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT
4 DBS BANK LTD FOR CLIENT A/C SG1300297900
5 น.ส. ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ		
6 MR. CHAKRIT SAKUNKRIT		
7 นายพิมล ศรีวิกรม์		
8 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
		 CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
9 บริษัทครบุรี แคปิตอล จำ�กัด		
10 MISS YIM KING CHRISTINA LAM
		 อื่นๆ		
		 รวม		

จำ�นวนหุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

104,522,890
100,000,000
50,868,654
50,000,000
44,246,200
43,131,200
31,373,300

7.993
7.647
3.890
3.823
3.383
3.298
2.399

31,196,067
25,000,000
25,000,000
802,398,615
1,307,736,926

2.386
1.912
1.912
61.358
100.000

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย
สำ�คัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำ�ไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สำ�หรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำ�หนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัทนั้น

รายงานประจำ�ปี 2557
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
ชื่อและชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
			
			
			

•
•
•
•

กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
			
			
			

•
•
•
•

กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

3. นายพินิจ พัวพันธ์
			
			

• กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
• กรรมการผูจ้ ัดการ
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
			
			

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

5. นางพรพรรณ พรประภา
			

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
			
			

• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
			
			

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
			

• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาล

9. นายชาคริต สกุลกริช
			

• กรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาล

10. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
			

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายสมพร ศศิโรจน์
			
			

• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการ
• เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบกิจการของบริษทั ฯ และมีอำ�นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
มีอำ�นาจกระทำ�การใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ ได้ โดยรายละเอียดการมอบ
อำ�นาจต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้ผรู้ บั มอบอำ�นาจสามารถพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ท�ำ รายการทีผ่ รู้ บั มอบอำ�นาจหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ชื่อและจำ�นวนกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำ�คัญของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพินิจ พัวพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
นางพรพรรณ พรประภา
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายชาคริต สกุลกริช*
ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล**

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
8
8
6
6
3
8
8
8
2
2

หมายเหตุ		 * นายชาคริต สกุลกริช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (แทนนายโรเบิร์ต
วิลเลียม แม็คมิลเล็น ซึง่ ครบรอบออกตามวาระ) โดยการแต่งตัง้ ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และบริษทั ฯ
ได้ด�ำ เนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
		 ** ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (แทนนายเจมส์ ไมเคิล
เคลโซ ซึ่งครบรอบออกตามวาระ) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ
จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
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2. ผู้บริหาร
ชื่อและชื่อสกุล
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
		
		
		
2. นายพินิจ พัวพันธ์
		
		
3. นายสมพร ศศิโรจน์
		
		
4. นางบรรจิตร จิตตะนุศาสตร์
			
			
			

ตำ�แหน่ง
กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานบัญชี การเงิน และบริหารเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
(ตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด)

3. เลขานุการบริษัท
	นายสมพร ศศิโรจน์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2556
โครงสร้างองค์กร
Corporate Governance
Nominating &
Compensation Committee

Board of Directors

Audit & Risk Management
Committee

Investment Committee

Internal Audit
Chief Executive Officer
Chaipatr Srivisarvacha

Compliance Unit

Outsource from KTZ

Human Resources
Outsource from KTZ
Advisory Group
Pinit Puapan
Business
Development

Research

Investment Group
Chaipatr Srivisarvacha

Business Support Group
Somporn Sasiroj
Company
Secretary Office

Corporate
Services

Accounting
IT
Outsource from KTZ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ตำ�แหน่ง
- กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
			
- ประธานกรรมการ
			
- ประธานคณะกรรมการลงทุน
			
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
20 กันยายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514)
การอบรม
Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548)
7.65%
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
12 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
				 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำ นาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
26 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 สิงหาคม 2557
- กรรมการไม่มีอำ�นาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
มีนาคม 2546 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
				 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน)
ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำ�กัด
2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำ นาจในการจัดการ บริษัท นิวคอร์ป จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำ นาจในการจัดการ บริษัท เอเซียกังนัม จำ�กัด
2553 - 2554
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2554
- กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2550 - 2553
- ประธานกรรมการและประธานบริหาร บริษทั แปซิฟคิ แอสเซ็ทส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2557
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นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ตำ�แหน่ง
			
			
			
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
			
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
28 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
55 ปี
18 เมษายน 2550
MBA (Finance), Illinois Benedictine College (พ.ศ. 2527)
- Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
0%

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด
(มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 - 8 พฤศจิกายน 2556 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
29 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
สิงหาคม 2552 - ปัจจุบัน
- Chairman of the Board, Executive Chairman,
				 Thanh Cong Securities J.S.C.
14 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
20 ตุลาคม 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการ Global Alliance Partners Limited
28 พฤษภาคม 2555 - 27 พฤษภาคม 2557 - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 มิถุนายน 2556 - 27 พฤษภาคม 2557
- กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 มิถุนายน 2555 - 19 มิถุนายน 2556
- กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
1 มกราคม 2556 - 19 มิถุนายน 2556
- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
				 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 16 พฤษภาคม 2556
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2553 - 31 กรกฎาคม 2555 - กรรมการอิสระ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8 กันยายน 2553 - 3 พฤศจิกายน 2554
				 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำ�กัด
31 มกราคม 2554 - 3 พฤศจิกายน 2554
2547 - เมษายน 2552
- กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จำ�กัด (มหาชน)
3 กรกฎาคม 2544 - 18 เมษายน 2550
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำ�กัด (มหาชน)
2542 - 2546
2542
- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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นายพินิจ พัวพันธ์
ตำ�แหน่ง
- กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
			
- กรรมการผู้จัดการ
			
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
อายุ
48 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
30 มกราคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ. 2549)
			
- MSC, Economics, London School of Economics (พ.ศ. 2533)
			
- BA, Economics & Political Science, Tufts University (พ.ศ. 2532)
			
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
				 (วตท.11) (2554)
			
- วุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัย
				 ป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.5) (พ.ศ. 2557)
การอบรม
- Audit Committee Program (พ.ศ. 2547)
			
- Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2547)
			
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
				 (พ.ศ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ประสบการณ์
2 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำ นาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
3 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 - 8 พฤศจิกายน 2556 - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
21 พฤษภาคม 2550 - 21 ตุลาคม 2551
- กรรมการมีอ�ำ นาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
28 ตุลาคม 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำ นาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
28 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2557
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
- กรรมการมีอ�ำ นาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
28 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน
สิงหาคม 2552 - 29 มีนาคม 2556
- กรรมการ Thanh Cong Securities J.S.C.
2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำ�กัด
2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
				 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท จำ�กัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำ�กัด
- กรรมการมีอ�ำ นาจ บริษัท เวลา ชะอำ� เรสซิเดนเซส จำ�กัด
2556 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำ นาจ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำ�กัด
- กรรมการมีอ�ำ นาจ บริษัท มะลิกรุ๊ป 2012 จำ�กัด
2557 - ปัจจุบัน
2553 - 31 มกราคม 2555
- กรรมการ, BCEL-KT Securities Co., Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2557
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นางพรพรรณ พรประภา
ตำ�แหน่ง
			
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
			
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน
28 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน
2520 - ปัจจุบัน
2522 - ปัจจุบัน
2522 - ปัจจุบัน
2523 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
62 ปี
18 เมษายน 2550
Marry Mount College, U.S.A.
- Audit Committee Program (พ.ศ. 2551)
- Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2551)
0.01%
-

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนถาวร จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติถาวร จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำ�กัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
ตำ�แหน่ง
			
			
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
			
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
20 กันยายน 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557
18 มีนาคม 2553 - 19 กันยายน 2556
11 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2551 - 31 ธันวาคม 2556

- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
56 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2553
- B.Bus., Fellow of the Financial Services Institute of Australasia
- Fellow of the Thai Institute of Directors
Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2554)
0%
-

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา, MBMG Corporate Solutions Co., Ltd.
กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
Executive, Thai Strategic Capital Management Co., Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2557
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นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
ตำ�แหน่ง
			
			
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
			
			

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
63 ปี
27 เมษายน 2555
EAC’s Internal School, Copenhagen
- Directors Accreditation Program DAP (2554)
- Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2555)
- 3rd National Director Conference 2014 under topic “Improving Corporate
Governance : Key to Advancing Thailand (พ.ศ. 2557)
0%

สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
10 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน
			
9 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
				
10 พฤษภาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2557
10 พฤษภาคม 2555 - 20 กันยายน 2556
เมษายน 2555 - ปัจจุบัน
ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
			
			
มกราคม - มีนาคม 2555
มกราคม 2550 - ธันวาคม 2554
มกราคม 2544 - ธันวาคม 2550
-

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
Vice Chairman บริษัท อีซีซีโอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
Executive Board Director บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
Executive Board Director, PT ECCO Indonesia
Executive Board Director, PT ECCO Tannery Indonesia
ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Sr. Executive บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Executive Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

043

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ตำ�แหน่ง
			
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
การอบรม
			
			
			
			
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
10 พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน
มิถุนายน 2553 - ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน
มิถุนายน 2553 - 2555

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
58 ปี
10 พฤษภาคม 2556
- MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527)
- MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523)
- Role of the Chairman Program (ROCP) V. 2 (พ.ศ. 2554)
- Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise
& Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553)
- Director Certification Program (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552)
- Audit Committee Program (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552)
- Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
0%
-

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
ตำ�แหน่ง
			
			
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
51 ปี
20 กันยายน 2556
- MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A.
(พ.ศ. 2532)
2.40%

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
			
8 พฤษจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
มกราคม 2532 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน
ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
				
มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
มกราคม 2556 - ปัจจุบัน
				
พฤษภาคม 2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
กรรมการ บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำ�กัด
นายกสมาคม สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนศรีวิกรม์ - ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

045

นายชาคริต สกุลกริช
ตำ�แหน่ง
- กรรมการ
			
- กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ
52 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
28 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
- M.B.A., Business Administration, INSEAD, France (พ.ศ. 2541)
			
- M. Eng, Manufacturing, Downing College Cambridge, UK (พ.ศ. 2528)
			
- M.A., Engineering, Downing College Cambridge, UK (พ.ศ. 2527)
การอบรม
- ICSA Chartered Secretaries Qualifying Scheme
				 Institute of Chartered Secretaries and Administration, London
				 (มิถุนายน 2553 - พฤศจิกายน 2556)
			
- Corporate Governance, Financial Reporting, Business Law
				 Institute of Chartered Secretaries and Administration, London
				 (มิถุนายน 2553 - พฤศจิกายน 2556)
สัดส่วนการถือหุ้น
3.30%
ประสบการณ์
28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
13 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
มกราคม 2543 - ปัจจุบัน
- Co-Founder, Principal, Sherriff Group Thailand
			
- กรรมการมีอ�ำ นาจ Sherriff Global Private Ltd.
			
- กรรมการมีอ�ำ นาจ AML Global Ltd.
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ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
ตำ�แหน่ง
- กรรมการอิสระ
			
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
อายุ
57 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
28 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Graduate School of International Studies, University of Denver
				 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531)
			
- Graduate School of International Studies, University of Denver
				 ปริญญามหาบัณฑิต (พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529)
			
- Department of Political Science, The Ohio State University
				 ปริญญามหาบัณฑิต (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524)
			
- Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
				 ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
				 (พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522)
- Directors Certification Program (DCP)
การอบรม
			
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
0%
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
16 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำ�กัด (มหาชน)
- กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำ�มันอพอลโล (ไทย) จำ�กัด
2543 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
- อาจารย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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นายสมพร ศศิโรจน์
ตำ�แหน่ง
			
			
			
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
			
การอบรม
			
			
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์
23 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
			
			
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
23 สิงหาคม 2556 - 8 พฤศจิกายน 2556
2554 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
59 ปี
- MBA, University of Northern Washington, U.S.A.
- MBA, Siam University
- Directors Certification Program (พ.ศ. 2557) (DCP 186/2014)
- BRP 11/2013 (พ.ศ. 2556)
- CRP 6/2013 (พ.ศ. 2556)
0%
-

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ าร บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการมีอำ�นาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด

นางบรรจิตร จิตตะนุศาสตร์
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี การเงิน และบริหารเงิน
			
(ตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
			
และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด)
อายุ
53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2533)
สัดส่วนการถือหุ้น
0.00001%
ประสบการณ์
เมษายน 2552 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี การเงิน และบริหารเงิน
				 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำ�กัด
เมษายน 2547 - กันยายน 2551
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
				 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2541 - มีนาคม 2547
- ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
เลขที่ 287 ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
วันที่ 28 มิถุนายน 2549

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการ
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
นายพินิจ พัวพันธ์
นายเลิศศักดิ์ ผลอนันต์
นายสมพร ศศิโรจน์
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
นายประเวศ สุทธิรัตน์
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
นายเพิ่มพล ประเสริฐล้ำ�

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
กรรมการมีอำ�นาจ
กรรมการมีอำ�นาจ
กรรมการมีอำ�นาจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
เลขที่ 287 ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2543

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อกรรมการ
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
นายพินิจ พัวพันธ์
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
นายเชาว์ อรัญวัฒน์
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา
ดร.อุตตม สาวนายน
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
ดร.สุริยา จินดาวงษ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการมีอ�ำ นาจ, ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการมีอ�ำ นาจ
กรรมการมีอ�ำ นาจ
กรรมการมีอ�ำ นาจ
กรรมการมีอ�ำ นาจ
กรรมการไม่มีอำ�นาจ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการมีอ�ำ นาจ
กรรมการไม่มีอำ�นาจ, กรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท

บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด
789/128 หมู่ที่ 1 ตำ�บล หนองขาม อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ให้บริการอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง
วันที่ 5 เมษายน 2547

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการ
นายเคลาส์ เบนท์ จอร์เกนเซ่น
น.ส.วิภาวรรณ สมานัตตานนท์
นายสจ๊วต พอล วอร์คเกอร์
นายโอเล่ย์ คีทิล ไทเก้น
นางนฤมล จันทร์เจ็ด
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
นางอรพร เลิศธุวานนท์
นางจรรยา พานทอง
นายคิม คอนราด จอร์เกนเซ่น

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 (ก) กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ค่าตอบแทน
			
ค่าตอบแทน
โบนัส*
			
รายเดือนและ
			
เบี้ยประชุม
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
• กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
		
• ประธานกรรมการ
		
• ประธานคณะกรรมการลงทุน
		
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
665,000
127,717
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา**
• กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
		
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
• รองประธานกรรมการ
		
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
3. นายพินิจ พัวพันธ์**
• กรรมการมีอำ�นาจในการจัดการ
		
• กรรมการผู้จัดการ
		
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ • กรรมการ
		
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
		
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
390,000
127,717
5. นางพรพรรณ พรประภา
• กรรมการอิสระ
		
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
330,000
317,935
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ชื่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
			
			
			
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
• กรรมการอิสระ
		
• กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
		
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
• กรรมการอิสระ
		
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
		
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
• กรรมการอิสระ
		
• กรรมการบรรษัทภิบาล
9. นายชาคริต สกุลกริช
• กรรมการ
		
• กรรมการบรรษัทภิบาล
10. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
• กรรมการอิสระ
		
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการลาออก			
รวม			

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
โบนัส*
รายเดือนและ
เบี้ยประชุม

490,000

448,370

435,000

578,804

320,000

125,000

120,000

-

104,667
215,000
3,069,667

1,274,457
3,000,000

หมายเหตุ		 * เป็นโบนัสจากผลการดำ�เนินงานบริษัทฯ ในปี 2556 ซึ่งจ่ายในปี 2557
		 ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

		

(ข) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร
รูปแบบค่าตอบแทน

จำ�นวนเงินรวม (บาท)

เงินเดือนและโบนัส

9,824,500

(2) ค่าตอบแทนอื่น
		ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจำ�นวนเงิน 554,313 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

051

การกำ�กับ

ดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดี” จากผลสำ�รวจบรรษัท
ภิบาล ปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการนำ�เสนอ
ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลัง
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ
		ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำ�หรับการเข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14
วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา
		 สิทธิในการออกเสียง
		ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่ม
ทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจจากผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผรู้ บั มอบอำ�นาจปฏิบตั ติ าม นอกจาก
นี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฏเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัด
ให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
		 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำ�ถาม
		ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำ �ถามต่อที่ประชุมในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุย
กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง
		 สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม
		ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของบริษัทฯ
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และตั้งคำ�ถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ที่ ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย
		สำ�หรับวาระสำ�คัญต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายคน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
		บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองใน
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ ใน
ที่ปลอดภัย และพร้อมสำ�หรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
		นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกำ�หนดให้กรรมการทุกคนและ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบอย่างสม่ำ�เสมอ
3. การคำ�นึงถึงบทบาทของของผู้มีส่วนได้เสีย
		บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำ�คัญต่อการเจริญเติบโตและ
ความสำ�เร็จของบริษทั ฯ ในระยะยาว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ ดังนี้
		 3.1 ผู้ถือหุ้น
			บริษทั ฯ คำ�นึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาโดยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่าน
ทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ� Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
		 3.2 ลูกค้า
			“ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นนโยบายสำ�คัญในการให้บริการของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้มงุ่ พัฒนาบริการและสร้างสรรค์
บริการใหม่ๆ ที่ ได้รับอนุญาตจากทางการนำ�เสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการลงทุน
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหา
ในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะนำ�
		 3.3 พนักงาน
			บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกรรมแบบเดียวกัน โดยมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
			เพื่อธำ�รงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเททำ�งานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต่ำ�กว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตาม
โครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan)
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			พนักงานทุกคนทีเ่ ข้าร่วมปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ จะได้รบั การแนะนำ� Orientation และได้รบั คูม่ อื พนักงานเพื่อให้ทราบ
ถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการทำ�งาน หลักเกณฑ์การลางาน
ระเบียบวินยั การทำ�งาน รวมทัง้ คูม่ อื สมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุม่ การประกันชีวติ การประกันสุขภาพ เงินกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้
กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจำ�
ทุกปี การจัดให้มแี ผนฉุกเฉินสำ�หรับการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ กรณีเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงทีท่ �ำ ให้พนักงานไม่สามารถ
เข้ามาในสถานทีท่ �ำ การของบริษทั ฯ ได้ การจัดให้มกี ารรักษาความปลอดภัยให้กบั พนักงานทีท่ �ำ งานในอาคาร เป็นต้น
			บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม
สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม และกฎระเบียบ
ใหม่ของหน่วยงานของรัฐในด้านกิจกรรมของกลุ่มพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์สว่ นรวมของบริษทั ฯ อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน,
การเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมทำ�บุญบริษัทฯ ประจำ�ปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่
ตลอดจนกิจกรรมการกีฬาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
			บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆโดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน
ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน
ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะ
เป็นปัญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรงผ่านทางเวปไซต์ของบริษทั ฯ หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลของบริษทั ฯ ซึง่ จะเป็น
ผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำ�การสอบสวนและรายงานต่อองค์กรกำ�กับดูแล และ/หรือรายงาน
ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้รายงานผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ
ซึ่งจะรับรู้ ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะ
การร้องเรียนจากพนักงานจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
		 3.4 องค์กรกำ�กับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ
			บริษัทฯ ได้บริหารกิจการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่กำ�กับดูแล ได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ อาทิเช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
อย่างเคร่งครัด
			นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง, การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
			ในปี 2556 บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษทั ฯ โดยกำ�หนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สนิ ใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์สว่ นบุคคลหรือทำ�ให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่
เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำ�ผิดกฏหมายหรือ
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ตำ�แหน่งหน้าที่ของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
อย่างสม่ำ�เสมอโดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระตามขอบเขตที่จะกำ�หนดต่อไป
บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
			แนวนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทและ
บุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การกำ�หนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต
			บริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการที่ใช้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
			บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมแก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ
ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำ�ความผิด
			บริษทั ฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก และมีชอ่ งทางทีส่ ามารถใช้ ในการร้องเรียน
อย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเรื่องดังกล่าว
		 3.5 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
			บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วย
เหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย
ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำ�มาถือปฏิบัติ และกำ�หนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่ง
ทีจ่ ะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษทั หลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย ในด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
บริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติ
อันเป็นมรดกที่มนุษย์ โลกพึงรักษาไว้
			บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำ�นักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำ�วัน โดยใช้ระบบ
ไปรษณียอ์ เิ ลคทรอนิคส์และเครื่องมือสื่อสารทีท่ นั สมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนทีส่ ามารถนำ�กลับ
มาใช้ ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำ�นักงานอีกด้วย บริษัทได้ฝึกอบรมให้พนักงานได้ ใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มการประหยัดต้นทุน
			บริษัทฯ มีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียและได้เปิดเผยช่องทางดังกล่าวในรายงาน
ประจำ�ปีหรือเวปไซต์ของบริษัทฯ
		 3.6 เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง
			ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่าฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรองรับได้ การจัดให้มหี ลักประกันทีพ่ อเพียงในการประกันหนี้ การบริหารงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

055

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษทั ฯ มีความสามารถทีจ่ ะชำ�ระหนี้ ได้ บริษทั ฯ ไม่มีนโยบายทีจ่ ะปกปิด
สถานะทางการเงินของบริษัทฯ การปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ
คัดเลือกคู่ค้าที่มีสินค้าและบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระทำ�ผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือ
ทุจริต มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการจัดหา
สินค้าและบริการจากผู้กระทำ�การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อจะมีการนำ�งานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายใน
บริษทั ฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า ไม่มกี ารละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่คคู่ า้
			ในปี 2557 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า
สิง่ แวดล้อมหรือถูกดำ�เนินการโดยหน่วยงานกำ�กับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�ำ คัญภายในเวลา
ที่ทางการกำ�หนด
			ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนทั่วไปหรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนถูกละเมิดสิทธิหรือกรณีพบการ
กระทำ�ความผิด/การทุจริตมายังบริษัทได้ โดยตรงตามช่องทางดังนี้
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287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18
ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล
		คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงการกำ�กับดูแลกิจการด้วย
การยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ ใน
ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังคำ�นึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และรอบคอบ
		บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลทุกประการ
		บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบายว่า การทำ�รายการระหว่างกันที่สำ�คัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
		นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยนำ�ผล
การประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ
ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
		บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเอง
เข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจง
แสดงถึงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ดังนี้
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ / ผู้บริหาร

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพินิจ พัวพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
นางพรพรรณ พรประภา
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
นายชาคริต สกุลกริช
นายสมพร ศศิโรจน์
นางบรรจิตร จิตตะนุศาสตร์

จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
31-ธ.ค.-56
31-ธ.ค.-57
100,000,000
0
0
31,373,300
182,100
0
0
0
0
44.332,700
0
101

100,000,000
0
0
31,373,300
182,100
0
0
0
0
43.131,200
0
101

ผลต่าง
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1,201,500)
0
0

		สำ�หรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงาน
ประจำ�ปีฉบับนี้และในเวปไซต์ของบริษัทฯ
		ในปี 2557 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
ดังปรากฎในหัวข้อ รายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
		 การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
		คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มขี อ้ มูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำ�รงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานที่เป็นจริง
		คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ส อบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ
มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำ�หนดทางกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
		คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลสอบทานงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ ได้เสนอมาเป็นที่ผิดสังเกต และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการมี
ความชัดเจน พอเพียง และถูกต้องตามควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดีไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ :	บริษัทฯ มีการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการ
แต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในจำ�นวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ จำ�นวนค่าตอบแทนรวมจะไม่เกินจำ�นวนที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

:	ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ ผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และผลการดำ � เนิ น งานของผู้ บ ริ ห าร
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยคำ�นึงถึงผลประกอบการ
ของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแย่งชิงบุคลากรในอุตสาหกรรม

				
: ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
					บริษัทกำ�หนดอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ
ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประ สบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
ความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร โดยคณะ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำ�หนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
					ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ น โบนั ส (ขึ้ น กั บ
ผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) และกองทุนสำ�รอง
เลี้ ย งชี พ ทั้ ง นี้ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารจะไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะกรรมการ
ค่าตอบแทนในระยะยาวขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
		 จำ�นวนค่าตอบแทน
: โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		ข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะกำ�หนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจำ�เป็น
		เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
ให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
		ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้
กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทำ�รายงานการประชุม
		บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำ�หรับ
ให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
		การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดทำ�รายงานจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2544
		รายชื่อกรรมการและจำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2557”
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		 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
		คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางการเงิน หรือข้อมูลทัว่ ไปทีส่ �ำ คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ บริษทั ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีการเสนอข้อมูลต่างๆ
ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ อาทิ เ ช่ น การแจ้ ง ข้ อ มู ล โดยผ่ า นระบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทำ� Press Release เป็นต้น
		นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ทั้งทาง โทรศัพท์ หรือผ่านทาง website ของบริษัทฯ ในส่วน
ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปรากฎใน website ได้ ดังนี้
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
		 ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
		 เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
		 โทรศัพท์ : (66-2) 624-6399 โทรสาร : (66-2) 624-6398
		 www.seamico.com
		

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทและโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทแล้ว

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ภาวะผู้น�ำ และวิสัยทัศน์
		คณะกรรมการบริษทั ฯ จะประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
ตลอดจนกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
		 -	คณะกรรมการบริษัทฯจะได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานของบริษัทฯ จากการประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯจะให้ความเห็นและอนุมัติในเรื่องดังกล่าวและจะมีการทบทวนทุกปี
		 - มีการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
		 -	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก
เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
		 - กำ�หนดให้มีฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
		 - กำ�หนดอำ�นาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการมีอ�ำ นาจอนุมัติ
-	การจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำ�หนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- เป้าหมายและนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
-	การทำ�ธุรกรรมหรือการกระทำ�ใดๆ อันมีผลกระทบที่สำ�คัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของ
บริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
-	การทำ�รายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในประเภทและ
ขนาดรายการ ที่ไม่จำ�เป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
- แต่งตั้งและกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ
- การกำ�หนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำ�นาจในการทำ�นิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
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การกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์การทำ�ธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทฯ
ผลประกอบการรายไตรมาสและประจำ�ปีของบริษัทฯ
การทำ�สัญญาใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำ�ธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำ�ธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำ�คัญ
การจัดให้มีการกำ�กับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำ�นาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการข้างต้น

		บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือแนะนำ�ธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบ
การบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการท่านใหม่ที่เข้ารับตำ�แหน่งในโอกาสต่อไป
		นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติภารกิจ
ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ มุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร
ต่างๆ ที่หน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำ�นักงาน กลต. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ
อย่างสม่ำ�เสมอโดย บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
		โดยในปี 2557 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
			
			

ชื่อหลักสูตร
3rd National Director Conference 2014
“Improving Corporate Governance :
Key to Advancing Thailand”

จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

		ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�ตารางการประชุม
คณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุม
ของตนได้อย่างเต็มที่ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของการประชุมทั้งปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะกำ�หนดองค์ประชุมขั้นต่ำ� ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
		บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำ�หนดจำ�นวนบริษัทจด ทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้งกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทว่า ควรมีกำ�หนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน
		บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ
ได้กำ�หนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระทำ�ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริม
การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มี
การติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย

รายงานประจำ�ปี 2557
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		คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ผลงานและปัญหา เพื่อการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำ� หนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบ กับผลปฏิบัติงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์
		บริษัทฯ กำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน ทักษะ
ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย
1 คนที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจหลักทรัพย์
		ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยการประเมินตนเอง
ของกรรมการบริษัท ในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี
		 หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
		เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายสำ�หรับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
		 - กำ�หนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำ�กับบุคคลภายนอก
		 -	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
		 -	เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ ในงบการเงินและรายงานประจำ�ปี ในส่วนของรายงานของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
		 -	กำ�หนดนโยบายและวิธกี ารกำ�กับดูแลเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องนำ�ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย
		 จริยธรรมธุรกิจ
		คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่�ำ เสมอ
โดยเฉพาะฝ่ายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual กำ�หนดบทบาท
หน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมงานซึ่งบริษัทฯ
มีการติดตามกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
		 - การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
โดยคำ�นึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไก
การถ่วงดุลที่เหมาะสม
			
			
			

คณะกรรมการบริษัทฯ จำ�นวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)

จำ�นวน
จำ�นวน

2
8

ท่าน
ท่าน

			
			
			

ซึ่งประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ (Independent Director)
- กรรมการจากภายนอก (Outside Director)

จำ�นวน
จำ�นวน

5
3

ท่าน
ท่าน
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. กำ�กับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

		 - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			เพื่อความชัดเจนโปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำ�กับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ�หนดไว้ รวมทัง้ มีบทบาท
หน้าที่ในการเสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอกรวมทัง้ กำ�หนดค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ตรวจ
สอบภายนอกและฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ ใดที่ควรได้รับ
การพิจารณาอย่างเร่งด่วน
		 - การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
			ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�
		 			
			
			
			
			

คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
• คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)

			เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าทีก่ ารทำ�งานของคณะกรรมการบริษทั ฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลัน่ กรองงานตามความ
จำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
		 			

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้

			 ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
			บริษัทฯ ได้ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้แบ่งแยกหน้าที่
ของฝ่ายงานทีห่ ารายได้ ออกจาก ฝ่ายงานทีท่ �ำ หน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารและควบคุมการปฏิบตั งิ าน อย่างชัดเจน โดยในระดับ
ฝ่ายงานนั้นได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่การดำ�เนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่ง
แยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและผูต้ รวจสอบและอนุมตั อิ อกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่ า งเหมาะสมในทุ ก ระบบ รวมถึ ง มี ร ะบบรายงานทางการเงิ น เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารตามสายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
อย่างสม่ำ�เสมอ
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			 ด้านการตรวจสอบภายใน
			บริษัทฯ มีฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการตามแนวทาง
ทีก่ �ำ หนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และพระราชบัญญัติ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			เพื่อให้ฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงกำ�หนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งอีกตำ�แหน่งหนึง่ อีกทัง้ ให้มกี ารจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติ
ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือ
หลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมี
สาระสำ�คัญ ดังนี้
		 หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
		 1. ปรัชญาการทำ�งานของบริษัทฯ
			บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กล่าวคือ ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน และ การสร้างคุณค่าในระยะยาว
แก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัย ในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คือ
			ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติเป็นที่เชื่อถือต่อผู้ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
		 2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
			คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
		 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ
			คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจ�ำ นวนทีเ่ หมาะสมและสมดุลระหว่างกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำ�กับดูแลและกลั่นกรองงาน 4 คณะ ได้แก่
			 • คณะกรรมการลงทุน
			 • คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
			 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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				คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3
โดยกรรมการผูอ้ อกจากตำ�แหน่งไปนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ารับตำ�แหน่งได้อกี สำ�หรับวาระของกรรมการเฉพาะ
เรื่อง จะเป็นไปตามวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ
				ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจำ�ปี
		 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
			คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นใน
หลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน กลต.
โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหารงานได้ โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็น
มืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี
			คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและ
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือ
งดการออกเสียง
			คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มฝี า่ ยกำ�กับและตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นอิสระ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ�
			คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยอย่างเป็นธรรม
โดยจัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน
			 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
			คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยวาระต่างๆ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
			ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
			คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจำ�ปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย
กำ�หนด
			คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญประจำ�ปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยอาจเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะส่งหนังสือ
เชิญประชุมและระเบียบวาระพร้อมรายละเอียดความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม
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			ในการปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัท อยู่ในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
		 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
			ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด และรายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการ
อย่างสม่ำ�เสมอ
		 6. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			บริษัทฯ กำ�หนดให้มี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผู้บริหาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเป็นระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กำ�หนดมาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดระเบียบการดูแล
การใช้ข้อมูลภายในของฝ่ายงานต่างๆ การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานให้มีความโปร่งใส
		 7. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
			บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำ�หนดมาตรการ
วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอของ
การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร
พนักงานทุกคน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดำ�เนินการประเมิน ติดตาม สนับสนุนให้มโี ครงสร้างและระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
		 8. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
			บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำ�รายงานทางการบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา
เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ
อย่างเพียงพอ
		 9. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
			คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายจัดการ มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ กลต. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรืออาจรับทราบข้อมูลภายในจาก
หน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมายทำ�การซือ้ ขายหุน้ ทีม่ ขี อ้ มูลภายในข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทัง้ ห้าม กรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่สำ�คัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ
ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้กำ�หนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี
		 10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
			บริษัทฯ มีนโยบายจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับชาติ
ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1.

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
ชื่อและชื่อสกุล

1.
2.
3.
4.
5.

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพินิจ พัวพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายสมพร ศศิโรจน์

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

14/14
14/14
10/14
9/14
14/14

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
•	คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุน
จะสอดคล้องกับสภาวะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนัน้ ๆ โดยพิจารณาภาพรวม
ของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
• คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์ ในการลงทุนซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2.

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
ชื่อและชื่อสกุล

1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
2. นางพรพรรณ พรประภา
3. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557
4/4
3/4
-

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน
• ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
1.	สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่ งอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็นและเป็นเรื่องสำ�คัญ
ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ ได้
2.	สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทาน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายใน
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำ�นวนบุคลากรของฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายใน
5.	มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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7.	สอบทานการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8.	พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำ�นึง
ถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
9.	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
10.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำ�คัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำ�หนด ได้แก่
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
11.	จัดทำ�รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
		 -	ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ�และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
		 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
		 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
		 -	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 -	รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำ�เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
14.	ดำ�เนินการใดๆ ที่จำ�เป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการพิจารณา ประเมินผล และควบคุม
ดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส�ำ คัญ ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
ชื่อและชื่อสกุล

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
2. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณา ตัดสินใจ และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆดังนี้
		 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
		 - ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
		 - สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
		 - อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม

3/3
3/3
3/3
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2.	พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับโครงการเสนอขายหุน้ แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อยื่นผลการพิจารณา
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3.	เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผูก้ �ำ หนดหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสรรหา
4.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
ชื่อและชื่อสกุล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
2. นายชาคริต สกุลกริช
3. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายสมพร ศศิโรจน์

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบรรษัทภิบาล ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ� อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.	รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท ให้ความเห็นและเสนอแนวทางแก้ ไขปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
4.	เสนอวิธกี ารประเมินผลการทำ�งานของกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ร่วมประเมินผลและติดตามแก้ไข
ปรับปรุงตามผลการประเมิน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
		 การคัดเลือกกรรมการอิสระ
		ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑ์ทั่วๆไปเช่นเดียวกับกรรมการอื่น เพียงแต่
ผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้
		
		
		

คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ดังนี้
บริษัทฯ กำ�หนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.	ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
		 2.	ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ�/ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้
รับการแต่งตั้ง)
		 3.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
			 (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
				 • ความสัมพันธ์ ในลักษณะของการให้การบริการทางวิชาชีพ
				 •	ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
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				 • ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ
					 - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
					 - กรณีเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
				 •	ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางทำ�นองเดียวกับข้อกำ�หนดว่าด้วยการทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
				 •	ลักษณะความสัมพันธ์: กำ�หนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรม
ปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน
				 •	ระดับนัยสำ�คัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ
แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง
6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำ�รายการในครั้งนี้ด้วย
			

			
			

		
		
		

(ข)	กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคล
นั้น
(ค) กำ�หนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ง)	ข้อยกเว้น: กรณีมเี หตุจ�ำ เป็นและสมควร ซึง่ มิได้เกิดขึน้ อย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำ�คัญที่กำ�หนดในระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งก็ ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน และมติที่ได้ตอ้ งเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกล่าวของกรรมการรายนัน้ ไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ
จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7.	กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม 1-6 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
จะกำ�หนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณา โดยจะนำ�เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป
		

คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

		กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามมาตราเดียวกัน
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		กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มี
ส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
		

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

		
		
		

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้
(1)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)		บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

		

		ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการโดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
		นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ว่าเป็นแรงสนันสนุนทีส่ �ำ คัญต่อการเจริญเติบโตและความสำ�เร็จของบริษทั ฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และตั้งคำ�ถามเป็น
การล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
		ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือกำ�หนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน
กี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก
		นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ซึ่งบริษัทฯ
ได้สง่ กรรมการแต่ละท่านของบริษทั เข้าร่วมเป็นกรรมการ บริษทั ฯ จึงมีกรรมการของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในบริษัทย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ ให้คำ�แนะนำ�ไว้
		กรณีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ กำ�หนด
นโยบายไว้ว่า สามารถกระทำ �ได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรกำ�กับดูแลกำ�หนด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ทำ�ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด (บริษัทย่อย) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
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ลำ�ดับ
1.
2)

ชื่อผู้ถือหุ้น
บล.ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

100.00

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด (บริษัทร่วม) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

ลำ�ดับ
1.
2.
3.

สัดส่วนการถือหุ้น(%)

ชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น(%)

ธ.กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
บล. ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

50.40
49.64
0.36

3.) บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด (บริษัทร่วม) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อผู้ถือหุ้น
นายโอเล่ย์ ไทเก้น
นางนฤมล จันทร์เจ็ด
บล. ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
28.04
19.06
19.05
33.85

การเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีข้อกำ�หนดของ
บริษทั ฯ ทีจ่ ะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน โดยจะต้องพิจารณา การมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบการพิจารณา กรณีบริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวกำ�หนดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการ
และผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ บริษทั ร่วม และบริษทั ย่อยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย
บริษทั ฯ กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั ฯ ในบริษทั ร่วมหรือ
บริษทั ย่อยในการควบคุมหรือมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดนโยบายทีส่ �ำ คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ มอบหมายให้ตวั แทนของ
บริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการควบคุม
ภายในที่ดี โดยพิจารณากำ�หนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อำ�นาจอนุมัติต่างๆเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอำ�นาจในการปฏิบัติ
งานที่ท�ำ ให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย
บริษัทฯ มีกลไกในการกำ�กับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
การทำ�รายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำ�รายการสำ�คัญอื่นใด
ของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปในทำ�นองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ ต่างเป็นบริษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูลตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดไว้ตามปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำ�งานประสานกันในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เป็นอิสระของแต่ละบริษัทเป็น
ผู้กำ�กับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ อย่างโปร่งใส
บริษัทฯ มีการกำ�หนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
และกลไกอื่นในการกำ�กับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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1.	ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความสำ�คัญต่างๆ เช่น
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2.	ในทางบริหาร บริษทั ฯ กำ�หนดให้ตวั แทนทีบ่ ริษทั ฯ ส่งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมมีหน้า
ที่ต้องรายงานผลการดำ�เนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
หรือกรณีที่มีเรืองใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและอนุมัติ
หรือพิจารณาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
บริษัทฯ มีข้อตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด บริษัทร่วม
ข้ อ ตกลงที่ มี ส าระสำ � คั ญ ต่ อ การบริ ห ารงานคื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ซี มิ โ ก้ จำ � กั ด (มหาชน) จะโอนสิ น ทรั พ ย์ ที่ ใ ช้ ง านใน
การดำ�เนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจ
หลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธรุ กิจหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯจะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าชัว่ คราว
ตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด และทั้งสองฝ่าย
ต่างมีอ�ำ นาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯได้มบี ทบาทในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯกระทำ�การฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ กำ�หนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ ของบริษัทฯ
เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ กำ�หนดสำ�หรับป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
1. 	การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอำ�นาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพี้นที่การปฏิบัติงานชัดเจน
เป็นสัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพี้นที่ในฝ่ายงานที่สำ�คัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ฝ่ายวาณิชธนกิจ
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายค้าตราสารหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำ�นักงานบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. 	หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำ�หนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทีด่ ี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ของบริษทั ฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
กำ�กับดูแลได้ เช่น
		 2.1 	ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ที่กำ�หนดให้พนักงานทุกคน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ
เท่านั้น และเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ
หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถกำ�กับดูแลได้
		 2.2 	ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่กำ�หนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อาจล่วงรู้
ข้อมูลภายในตามตำ�แหน่งหน้าที่ อันอาจมีสาระสำ�คัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยทีข่ อ้ มูลดังกล่าวยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี จนถึงวันทำ�การ
ถัดไป หลังจากวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและ
รับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการทำ�ธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้า
และบุคคลทั่วไป
		 2.3 	การกำ�กับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำ�หนดให้เจ้า
หน้าที่การตลาดที่มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์นั้น รวมถึงมี
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ข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามประกาศของ กลต.
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
		 2.4	การกำ�กับดูแลมิให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
3.	มีการกำ�หนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุน
ของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย์
ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่
สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
		อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษทั ฯ ได้ โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สนิ และ
บุคคลากรทีส่ �ำ คัญและเกีย่ วข้องเกือบทัง้ หมดไปทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด ซึง่ เป็นไปตามข้อตกลงตามแผนร่วม
มือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จากสาเหตุดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ เพื่อให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการดูแลเรื่องการ
ใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการสำ�คัญต่างๆ ที่บริษัทฯ
ได้ด�ำ เนินการมาอย่างต่อเนื่อง

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
		บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 600,000 บาท และ 300,000 บาท
ตามลำ�ดับ
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
		ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม (บริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด) ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำ�นวนเงิน
30,000 บาท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เนื่องจากบริษัทร่วมใช้ผู้สอบ
บัญชีคนละรายกับบริษัทฯ

7. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทฯในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนดและ
เป็นไปตามเกณฑ์การกำ�กับกิจการที่ดีอันเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1) 	การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการกำ�กับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ในทางวิชาการต่างๆ กฎ เกณฑ์
กฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรกำ�กับดูแลเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านให้มากขึน้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันทัง้ ในระหว่างผูด้ แู ลการปฏิบตั งิ าน
ด้านหลัก ทรัพย์และองค์กรกำ�กับดูแล
2)	การจัดให้ผู้กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และอบรมความรู้ดังกล่าว (refresher course) ทุกสองปีนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งครั้งแรก
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ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
คำ�นึงถึงการมีส่วนร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งนับเป็นภารกิจสำ�คัญที่
บริษัทได้ดำ�เนินการควบคู่ไปพร้อมๆ
กับการดำ�เนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ
และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติที่สำ�คัญ
ได้แก่ มิติการศึกษา และสังคม
ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่างๆ
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CSR

การส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ได้แก่

การดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด
(มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จำ�กัด คำ�นึงถึงความรับผิดชอบในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ ตลอดจนมี ห ลั ก การบรรษั ท
ภิบาลเป็นเครื่องกำ�กับการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ใน
ปี 2557 บริษทั ได้ด�ำ เนินกิจกรรมทีค่ �ำ นึงถึงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ห้องสุขาที่ใช้

1. โครงการสร้างสุข(า) ให้น้อง โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่เปิด
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนเป็นชาวเขา
เผ่าม้งทั้งหมด 150 คน ครูและบุคลากรอีกจำ�นวน 14 คน จากการสำ�รวจความ
จำ�เป็นในการพัฒนาและปรับปรุงของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีความขาดแคลน
ห้องสุขา เนื่องจากมีห้องสุขาใช้ร่วมกันเพียง 4 ห้องเท่านั้น
บริษทั ฯ จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณและระดมทุนจากพนักงาน เพื่อจัดสร้างห้อง
สุขาเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 4 ห้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

อาคารเรียน

ห้องสุขาใหม่ จำ�นวน 1 หลัง (4 ห้อง)

นักเรียน รร.บ้านไทยสมบูรณ์
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บริษัทฯ เล็งเห็นความจำ�เป็น
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่บริษัทฯ
ทำ�กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2553 จึงได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
และระดมทุนจากพนักงานเพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว
ให้เพียงพอกับจำ�นวนนักเรียน
รวมถึงให้เป็นแหล่งจัดกิจกรรม
สำ�หรับชุมชน
ให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย

2. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านซำ�แฮด
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านซำ�แฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5) อำ�เภอลำ�ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนจำ�นวน 157 คน ครูและบุคลากรจำ�นวน
13 คน ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลนอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน
และชุมชน จึงจัดกิจกรรมหาทุนทรัพย์ ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์
ในรูปแบบ “ผ้าป่าการศึกษา” ขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557
การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการกีฬา เสริมสร้างสุขภาพ ปลูกฝังน้�ำ ใจนักกีฬา
ให้เกิดขึ้นในสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เพื่อการกุศลกับเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมเหล่านั้น นำ�ไปใช้สนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์
และสาธารณกุศลต่างๆ

นอกจากการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของพนักงานควบคู่
กันด้วย โดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาดังกล่าว บริษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถ
ให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์
การแข่งขันกีฬาหลักทีจ่ ดั เป็นประจำ�ทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton
Championship สำ�หรับในปี 2557 ได้เพิ่มการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว
เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
เช่น บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ ไทย
ชมรมนักข่าวและกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคี
ระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย
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การสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์
เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญต่อการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนในสังคม บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการมอบเงินบริจาคให้แก่หน่วย
งาน 2 แห่ง ดังนี้
(1) มูลนิธิรามาธิบดี
เป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
ให้ประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสใน
การรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง เงิน
บริจาคนอกจากจะนำ�ไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์แล้ว เงินบริจาคอีกส่วน
หนึ่งยังนำ�ไปสนับสนุนการสร้างสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพ และมีโรงพยาบาลทีส่ ามารถให้บริการผูป้ ว่ ยทุกระดับ
อย่างบูรณาการ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างนีส้ ถาบันฯ อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการ
ก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ ในปี 2560

(2) โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลทีภ่ าครัฐ
ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษา
พยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธทั่ว
ประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จึง
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อประโยชน์
ในการรั กษาพยาบาลพระภิ กษุ สามเณร
ที่ อ าพาธและสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งาน
ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการช่วยจรรโลง
พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง

การทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อเป็นการทำ�นุบ�ำ รุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี บริษทั ฯ ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำ�
ปีกบั หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อประโยชน์ ในกิจกรรม
ทางศาสนา ณ วัดโขดหิน จังหวัดระยอง การร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุให้แก่พุทธศาสนา เช่น
ศาลาปฎิบัติธรรม กำ�แพงและประตูวัด การสร้างและปรับที่ดินเตรียมสร้างพระอุโบสถ ณ สำ�นักสงฆ์พุทธ-ขยันตี จังหวัด
ขอนแก่น เป็นต้น
ด้วยความตระหนักดีวา่ ศาสนามีบทบาทสำ�คัญในการโน้มนำ�ให้คนในสังคมมีเมตตาธรรมต่อกันและเป็นแนวทางเสริมสร้าง
ความสงบสุขของสังคม บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนคู่ค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทัง้ ภายใน
และภายนอกสถานทีบ่ ริษทั ฯ ได้ตามความเหมาะสม
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กิจกรรมภายใน : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายธรรม
โดยกราบนมัสการพระคุณเจ้าหลายรูปมาแสดงธรรมในหัวข้อต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรในองค์กรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ มีทศั นคติ
ที่ดีต่อการทำ�งาน เกิดทักษะในการทำ�งานอย่างมีความสุข บุคลากร
ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำ�ไปประพฤติ
ปฏิบัติในการทำ�งานและชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมภายนอก : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและ
วิปัสสนา ในสถานที่ต่างๆ ตามความศรัทธาเพื่อเป็นการฝึกการเจริญสติ ทำ�ให้เกิด “สมาธิ
และสติปัญญา” ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการดำ�เนินชีวิตอย่างมีสติ สามารถดำ�เนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
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การควบคุมภายใน

และการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำ�หรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2557 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การหารือรับฟังคำ�ชีแ้ จง
และเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลบริษัทฯ
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณา จากข้อมูลที่ได้รับ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุ
ให้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจำ�ปี สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

2.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ผู้สอบบัญชี
-ไม่มี-

3.

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำ�งาน
ที่เหมาะสมกับการดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 3
อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่ จะเป็นรายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการคิดราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไป เช่นเดียวกับลูกค้าอื่นดังที่
ได้เปิดเผยใน ตารางรายการระหว่างกัน
การอนุมัติรายการจะเป็นตามกฎเกณฑ์และนโยบายที่กำ�หนดโดย ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาสำ�หรับรายการระหว่างกันที่มีอยู่เดิม
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะรายการ
/ความสัมพันธ์		

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

-

-

0.02
0.19

- คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

นายเบอร์นาร์ด พูลิโอ้ ลาออกจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7
พฤษภาคม 2556
นายเคนเน็ท คิน ฮิง แลม ลาออกจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่
30 สิงหาคม 2556

2) Quam Securities Company
Limited
บริษัทในกลุ่ม Quam
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายเบอร์นาร์ด พูลีโอ้ และ
นายเคนเน็ท คิน ฮิง แลม

- ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย

-

3.35

0.09
0.09

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

นายเบอร์นาร์ด พูลิโอ้ ลาออกจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7
พฤษภาคม 2556
นายเคนเน็ท คิน ฮิง แลม ลาออกจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่
30 สิงหาคม 2556

3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จำ�กัด
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายพินิจ พัวพันธ์

- ค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
- เจ้าหนี้อื่น
- รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล

0.03
0.45

0.04
0.10
0.56

0.07
0.10

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
- ตามสัญญาที่ตกลงกันในอัตราร้อยละ
0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน
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- เจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

1) Quam Limited
บริษัทในกลุ่ม Quam
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายเบอร์นาร์ด พูลีโอ้ และ
นายเคนเน็ท คิน ฮิง แลม

1.

รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

- รายจ่ายค่าบริการงานด้าน
กำ�กับดูแลการปฎิบัติงาน

-

0.03

-

- รายจ่ายค่าเช่าสำ�นักงาน

0.12

0.73

-

-

2.08

-

0.53
5.61

0.61
3.25

0.22
1.80

-

0.15

0.59

-

-

5.25

- รายได้ค่าบริการงานวิจัย

3.00

2.80

-

- ลูกหนี้อื่น

0.03

-

0.16

- รายรับค่าบริการ
4) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด - เจ้าหนี้อื่น
(บริษัทร่วมของบริษัทในปัจจุบัน)
- รายจ่ายค่าบริการ
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายพินิจ พัวพันธ์
- รายจ่ายค่าเช่าสำ�นักงาน
- รายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน

5) Thanh Cong Securities
Company J.S.C.
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

- ตามสัญญาที่ตกลงกัน 10,000 บาทต่อเดือน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน
2556
- ตามสัญญาที่ตกลงกันเดือน เมษายน ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคม
กรกฎาคม 2556 105,315 บาทต่อเดือน
2557
ตัง้ แต่สงิ หาคม 2556 เป็นต้นไป 62,025 บาท
ต่อเดือน
- ตามสัญญาทีต่ กลงกัน 521,000 บาทต่อเดือน
(เมษายน - กรกฎาคม 2556)
- เป็นไปตามมูลค่าค้างชำ�ระจริง
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.64
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000
บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556
เป็นต้นไป 440,000 บาทต่อเดือนและตั้งแต่
เดือนมิถนุ ายน 2557 487,500 บาทต่อเดือน
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503
ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เดือนเมษายน 2556
บาทต่อเดือน (มกราคม - มีนาคม 2556)
- ตามที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ
15 ของรายได้
- ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88
นายพินิจ พัวพันธ์ ลาออกจาการ
เป็นกรรมการในบริษัท
Thanh Cong Securities Company
J.S.C. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

รายงานประจำ�ปี 2557

3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จำ�กัด
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายพินิจ พัวพันธ์

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

080

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะรายการ
/ความสัมพันธ์		

1.

รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะรายการ
/ความสัมพันธ์		

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

6) บริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด
- ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ
คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม

4.81

-

-

7) รายการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
- รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำ�นักงาน
จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัดและ
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
(บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
- ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วย
ในปัจจุบัน)
ลงทุนจ่าย
- ค่าบริการจัดการ

0.31

-

0.02

0.97

0.59

0.88

0.59

1.11

3.54

- รายรับค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล

1.00

-

-

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
- ตามอัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงิน

หมายเหตุ
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.05

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
18,000 บาท ต่อเดือน เดือนมีนาคม 2557
ทำ�สัญญาใหม่ ค่าเช่าตามสัญญา
ที่ตกลงกัน 30,525 บาท ต่อเดือน
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

081

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการ 295,000 บาทต่อเดือนและตั้งแต่
เดือนเมษายน 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม
2557 ปรับลดเหลือ 25,000 บาท ต่อเดือน
และตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
เป็น 66,600 บาทต่อเดือน
- ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาร้อยละ
0.5 ต่อปีของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน

2.

รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน
ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ณ วันสิ้นงวด

50.06

20.14

19.19

- ชำ�ระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม

9.90

17.40

25.00

100.72

-

10.00

6.00

- ตามมูลค่าเงินลงทุน

-

40.65

- ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

- มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม
ณ วันสิ้นงวด
31.20
- ลงทุนในกองทุนรวมที่บริหาร
โดยบริษัทย่อย
122.21
- ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม
ที่บริหารโดย บริษัทย่อย
- มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 60.28
ณ วันสิ้นงวด
- ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร
โดยบริษัทย่อย
55.00
- ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทย่อย
2) บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้  จำ�กัด - มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ณ วันสิ้นงวด
(บริษัทร่วมของบริษัทในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายพินิจ พัวพันธ์

96.31
293.69

- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ในปี 2557
และร้อยละ 78.33 ในปี 2556
และร้อยละ 75.34ในปี 2555
- 2557 : จำ�นวน 1.8 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5.5 บาท
2556 : จำ�นวน 0.75 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และ
จำ�นวน 1.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.5
2555 : จำ�นวน 2.5 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

384.43 - ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
380.99 - ตามมูลค่าเงินลงทุน
-

- ตามมูลค่าเงินลงทุน

1,239.40 1,237.50 1,087.50 - ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.64

หมายเหตุ

รายงานประจำ�ปี 2557

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จำ�กัด
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายพินิจ พันพันธ์

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

082

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะรายการ
/ความสัมพันธ์		

2.

รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะรายการ
/ความสัมพันธ์		

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

3) Thanh Cong Securities
Company J.S.C.
มี กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ
คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ณ วันสิ้นงวด

92.60

94.26

88.55

4) บริษัทเอฟโวลูชั่น แคปปิตอล
จำ�กัด (มหาชน)
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ
คือนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

- จ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จำ�กัด)

6.75

-

60.00
19.89

-

- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
5) บริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด
ณ วันสิ้นงวด
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ - มูลค่าเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ณ วันสิ้นงวด
คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

- ลงทุน 6,796,500 หุ้น ราคาหุ้นละ
VND 11,500

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88
นายพินิจ พัวพันธ์ ลาออกจากการ
เป็นกรรมการในบริษัท
Thanh Cong Securities Company
J.S.C. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

-

- จำ�นวน 4.55 ล้านหุ้น
หุ้นละ 1.487317 บาท

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการของ บริษัท
เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม
2555

-

- จำ�นวน 2 ล้านหุ้น หุ้นละ30 บาท
- ตามมูลค่าเงินลงทุน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.05
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

3.

การให้กู้ยืม
ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

- ไม่มีรายการ

4.

สัญญาการจัดการ หรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะรายการ
/ความสัมพันธ์		
- ไม่มีรายการ

รายงานประจำ�ปี 2557

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

084

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะรายการ
/ความสัมพันธ์		

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

085

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการระหว่างกัน
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ
			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ
โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน
			

มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ
และราคาไม่ทำ�ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์

3. การให้กู้ยืม

- ไม่มีรายการ -

4. สัญญาการจัดการ หรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

- ไม่มีรายการ -

มาตรการในการทำ�รายการระหว่างกันและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความโปร่งใส โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
เสมือนทำ�รายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำ หนดโดย ก.ล.ต.
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น
แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันจะเป็นรายการลงทุนในบริษัทย่อย, บริษัทร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร
โดยบริษัทย่อย หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวโยงในการทำ�รายการระหว่างกันจะเป็นดังรายชื่อ
ที่เปิดเผยข้างต้น

รายงานประจำ�ปี 2557

086

คำ�อธิบายและ

การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
	บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิในปี 2557 จำ�นวน 158 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2556 ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ 134 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับจากบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส) (“โซลาริส”)
เพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านบาทเป็น 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท เนื่องจากโซลาริสสามารถบริหารกองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคล ทำ�รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 287 และมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นจาก 4 พันล้านบาท
เป็น 16.30 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 280 นอกจากนี้บริษัทมีกำ�ไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านบาท เป็น 37 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท แบ่งออกเป็นกำ�ไรจากตราสารหนี้ 13 ล้านบาท กำ�ไรจากตราสารทุน 17 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่ง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากเดิม 163 ล้านบาท เป็น 145 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท จากส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด (“เคที ซีมิโก้”) ลดลง 10 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด
(“บีคอน”) 8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 19.05 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่าย
จากการดำ�เนินงาน 103 ล้านบาท มาจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่ายของโซลาริส 21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่ 11 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 10 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 9 ล้านบาท และรายได้
ภาษีเงินได้ 5.4 ล้านบาท จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิในปี 2557 จำ�นวน 158 ล้านบาท
	ในปี 2557 ส่วนแบ่งการตลาดสำ�หรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ เคที ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 2.96 มีปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 13 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายของบริษัท
หลักทรัพย์ - Proprietary Trading) และสำ�หรับตลาดอนุพนั ธ์ มีสว่ นแบ่งตลาดสำ�หรับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าภายใต้
เคที ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 5.89 มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับที่ 4
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทในปี 2557
	หลังจากที่บริษัทโอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปดำ�เนินการภายใต้ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552
ผลการดำ�เนินงานของบริษทั จะอิงจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด โดยบริษทั จะรับรูส้ ว่ นแบ่งผลกำ�ไร
ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.64 เป็นรายได้หลักในงบการเงิน รายได้ส่วนอื่นมาจาก
กำ�ไรจากเงินลงทุนเพื่อค้าประกอบกับรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
เพื่อบริหารเงินและสภาพคล่องของบริษทั และรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของโซลาริส
ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวม
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นจากปี 2556
•	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2557 ปิดที่ระดับ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบ
กับสิ้นปี 2556 ซึ่งปิดที่ระดับ 1,298.71 จุด
•	มูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพิ่มขึ้นจาก 11,674 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2556
เป็น 14,239 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22)
•	ปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์เฉลีย่ ต่อวันของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ลดลงจาก 50.33 พันล้านบาท
ในปี 2556 เป็น 45.47 พันล้านบาทในปี 2557 (ลดลงร้อยละ 10)
•	ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 68,017 สัญญา
ในปี 2556 เป็น 147,025 สัญญาในปี 2557 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 116)
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การขยายฐานลูกค้าและบริการ
•	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด มีปริมาณลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 20.50 โดยฐานลูกค้าจากเครือข่าย
ของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 27.90 ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เคทีซีมิโก้ มีการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์
ในกลุ่มประเทศอินโดจีนอย่างต่อเนื่อง
•	บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้ออกจำ�หน่ายกองทุนรวมเพิม่ เติมอีกจำ�นวน 10 กองทุน
ในปี 2557 มูลค่ากองทุนรวมทั้งสิ้นที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 9,583 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 มีกองทุนรวมและกองทุนส่วน
บุคคลจำ�นวน 52 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการ มีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 16,303 ล้านบาท
ธุรกิจการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์
•	เคที ซีมิโก้ ประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ และได้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์หลายประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และตราสารหนี้ทางการเงินประเภทอื่นๆ เป็นต้น
โดยในปี 2557 เคทีซีมิโก้ ได้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์จำ�นวน 23 รายโดยมีมูลค่า
การจัดจำ�หน่ายทั้งสิ้น 9,053.45 ล้านบาท ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำ�หน่าย 124.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556
จำ�นวนการจัดจำ�หน่าย 10 ราย มูลค่าการจัดจำ�หน่าย 1,866.95 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดจำ�หน่าย 19.15
ล้านบาท”
กิจกรรมการลงทุนของบริษัท
•	บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน 1,239.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 49.64
•	บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities J.S.C (“TCSC”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์
ในประเทศเวียดนาม เป็นจำ�นวนเงิน 156.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.88 เท่ากับปีก่อน
		ในปี 2557 บริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับเงินลงทุนใน TCSC เพิ่มจำ�นวน 1.6 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับเงินลงทุนดังกล่าวรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 63.42 ล้านบาท ทำ�ให้ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ดังกล่าวมีจ�ำ นวน 92.60 ล้านบาท
•	เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริษัททำ�สัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
โดยบริษัทย่อยจะเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และ
ต่อสัญญาอัตโนมัติคราวละหนึ่งปี บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 60 ล้านบาท
•	บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด จำ�นวน 60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 19.05
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 โดยบีคอนประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบและจำ�หน่ายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยให้แก่อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง
ภาพพจน์ของบริษัท
•	บริษัท ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำ�ปี 2557 ซึ่งประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
•	บริษทั ได้คะแนน “ดี” จากผลการสำ�รวจบรรษัทภิบาล ปี 2557 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
สถานภาพทางการเงินของบริษัท
•	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 2,374 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 2,408 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 158 ล้านบาท และ
ลดลงจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 6 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 118 ล้านบาท
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•	จากการที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้หยุดประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และบริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่
30 เมษายน 2556 ตามหนังสืออนุมัติของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต.ธ.
474/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 และจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพย
์แห่งประเทศไทยที่ บสช. 05/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 บริษัทจึงไม่ต้องดำ�รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำ�หนดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป
		อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา
การลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ ได้รับอยู่แล้วจากสำ �นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทต้องดำ�รงหลักประกัน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2557
		
•

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทสามารถดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว
บริษัทปราศจากหนี้สินอื่นๆ

2. ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
ปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 27
(ล้านบาท)
2557
2556
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
56.29
22.10
14.12
7.06
กำ�ไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
37.21
14.61
6.87
3.43
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
9.84
3.87
6.38
3.19
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
144.61
56.78
163.12
81.50
กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
1.73
0.68
5.92
2.96
รายได้อื่น
5.00
1.96
3.75
1.87
รวมรายได้
254.68
100.00
200.16
100.00
(1) รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
		 1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
			บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการในปี 2557 จำ�นวน 56 ล้านบาท ซึง่ เป็นรายได้จากการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42 ล้านบาท เนื่องจากโซลาริสสามารถบริหารกองทุน
รวมและกองทุนส่วนบุคคล ทำ�รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 287 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นจาก
4 พันล้านบาท เป็น 16.30 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 280
		 1.2)
			
			
			

กำ�ไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริษัทมีกำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 37 ล้านบาท เกิดจาก
- กำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน
21 ล้านบาท
- กำ�ไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
16 ล้านบาท

		 1.3) ดอกเบี้ยและเงินปันผล
			ในปี 2557 บริษัทมีดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินปันผล
จากหลักทรัพย์รวม 9 ล้านบาท
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		 1.4) ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม
			ในปี 2557 บริษัทได้รับส่วนแบ่งจากผลกำ�ไรในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้
เสียจำ�นวน 152 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด 8 ล้านบาท
		 1.5) กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
			เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษทั ได้ โอนธุรกิจไปยังบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด โดยบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทน
สำ�หรับการโอนธุรกิจดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน 500 ล้านบาท โดยวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ได้รับเงิน 300 ล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลือ 200 ล้านบาท จะได้รบั ชำ�ระภายใน 3 ปี โดยใช้ผลการดำ�เนินงานของบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด
เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้บริษัทได้รับค่าตอบแทนสำ�หรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท แล้วในปี 2555 เนื่องจากบริษัท
หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำ�กัด สามารถทำ�กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (“EBITDA”)
รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ ในสัญญา
			ณ วันโอนสินทรัพย์งบการเงินเฉพาะของบริษัทรับรู้กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด 185 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในงบการเงินรวมบริษทั รับรูก้ �ำ ไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จ�ำ กัด
ในอัตราร้อยละ 50.55 เป็นจำ�นวน 94 ล้านบาท ที่เหลือ 91 ล้านบาทแสดงเป็น “กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้แก่
บริษัทร่วมรอรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
			ทั้งนี้บริษัทจะรับรู้ “กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อบริษัทมีสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ลดลง หรือ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด มีการขายสินทรัพย์
ที่รับโอนจากบริษัทออกไปให้กับบุคคลภายนอก
			ในระหว่างปี 2552 - 2555 งบการเงินเฉพาะของบริษัทรับรู้ก�ำ ไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลัก
ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด เพิ่ม 200 ล้านบาท แต่ในงบการเงินรวมบริษัทรับรู้กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจ
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จำ�กัด ในอัตราร้อยละ 50.55 จำ�นวน 100 ล้านบาทแสดงเป็น “กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้”
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
			นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ได้มีการโอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัทบางส่วนออกไปให้กับบุคคล
ภายนอก บริษัทจึงตัดรายการ “กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” และรับรู้เป็นกำ�ไรจากการโอน
สินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด จำ�นวน 35 ล้านบาท
			ในระหว่างปี 2556-2557 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด ได้มีการโอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัทบางส่วนออก
ไปให้กบั บุคคลภายนอก บริษทั จึงตัดรายการ “กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้แก่บริษทั ร่วมรอรับรู”้ และรับรูเ้ ป็นกำ�ไร
จากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด จำ�นวน 8 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2557

090

			รวมยอดกำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ ณ สิ้นปี 2557 จำ�นวน 148 ล้านบาท สรุปจากตาราง
ดังนี้
(ล้านบาท)
กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่ บ. ร่วม
กำ�ไรจากการโอนสินทรัพย์
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้
(รายได้)
(รายได้)
(หนี้สิน)
รับรู้ ณ วันโอนสินทรัพย์ (1 พ.ค. 2552)
ปี 2552 - 2555
รับรู้ก�ำ ไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้ เคที ซีมิโก้ เพิ่ม
เคที ซีมิโก้ โอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัท
ให้บุคคลภายนอก
ปี 2556 - 2557
เคที ซีมิโก้ โอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัท
ให้บุคคลภายนอก

185

94

91

200

100

100

-

35

(35)

-

8

(8)

ยอดคงเหลือปลายงวด 2557

148

(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
		 ปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 54
(ล้านบาท)
2557
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย

20.98
(2.70)
82.67
1.66
102.61

20.44
(2.63)
80.57
1.62
100.00

2556
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
6.31
66.06
(5.70)
66.67

9.46
99.09
(8.55)
100.00

2.1) ค่าธรรมเนียมและบริการ
		ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายในปี 2557 จำ�นวน 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อย
2.2) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
		ในปี 2557 มีการปรับลดหนี้สงสัยจะสูญลง 2.7 ล้านบาทเนื่องจากมูลค่าหลักประกันเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าหลักประกันสำ�หรับ
ปี 2556 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2555 จึงไม่มีผลกระทบต่อจำ�นวนหนี้สงสัยจะสูญในบัญชี
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(3) ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
		รายการค่าใช้จา่ ยทีม่ สี ดั ส่วนสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานรวม ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ
48 และค่าทีป่ รึกษา ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 11 โดยค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานรวมเพิม่ ขึน้ 17 ล้านบาทหรือร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่ น เกิดจากค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ 10 ล้านบาท เนื่องจากจำ�นวนพนักงานในบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ เมื่อ
เทียบกับปีกอ่ นและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีเ่ พิม่ ขึน้ 3 ล้านบาท เนื่องจากปรับปรุงสำ�นักงานใหม่และเช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน
เพิ่มขึ้น
(4) กำ�ไร
		ในปี 2557 อัตรากำ�ไรสุทธิของบริษัทลดลงจากร้อยละ 67 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 62 ในปี 2557เนื่องจากการรับรู้
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียลดลง 18 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ค่าใช้
จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาท
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท
(5) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
		อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2557 เท่ากับร้อยละ 6.70 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีอัตรา
ร้อยละ 6.57

3. ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ
-ไม่มีฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์
		 1.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,640 ล้านบาท โดยร้อยละ 33 เป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน และร้อยละ 67 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
			

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำ�คัญที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่

			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำ นวน 303 ล้านบาท ลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จำ�นวน 235 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44 จากปีก่อน (ดูรายละเอียดได้จากข้อ 2.1 กระแสเงินสด)
			 เงินฝากสถาบันการเงิน
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจำ�ของบริษัทจำ�นวน 50 ล้านบาท ใช้เป็นหลักประกันแก่ธนาคารใน
การออกหนังสือค้ำ�ประกัน เพื่อใช้ยื่นประกวดราคาในโครงการแห่งหนึ่ง เงินฝากประจำ�อีก 12 ล้านบาท เป็นของ
โซลาริส เป็นเงินฝากปกติทั่วไป
			 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
			ในปี 2557 บริษทั ตัง้ รายการค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับหลักทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญในบริษทั หลักทรัพย์ Thanh Cong
Securities J.S.C. (“TCSC”) จำ�นวน 1.6 ล้านบาท ทำ�ให้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน TCSC ลดลงเป็น 92.6
ล้านบาท จากราคาทุน 156 ล้านบาท
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			นอกจากนี้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริหารกองทุน
ส่วนบุคคลให้บริษัท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 60 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็น
การลงทุนเพื่อบริหารเงินและสภาพคล่องของบริษัทเองโดยลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน 332 ล้านบาท
และหุ้นกู้บริษัทเอกชน 26 ล้านบาท
			 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
			เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยมีมติพเิ ศษอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน ของบริษทั
อีกจำ�นวน 9,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 115,500,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 125,400,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 1,800,000 หุ้น หุ้นละ 5.50 บาท เพื่อจำ�หน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตาม
มูลค่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบธุรกิจโดยบริษทั ย่อยได้รบั ชำ�ระค่าหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำ�ระแล้วกับสำ�นักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
			เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัททำ� สัญญาซื้อหุ้นในบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจากบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 4,550,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.48317 รวมเป็นเงิน 6,748,423.50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าภายใน 2 ปี
นับจากวันชำ�ระราคาหากบริษัทสามารถจำ�หน่ายหุ้นทั้งจำ�นวนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
แก่บคุ คลภายนอกในราคาต่อหุน้ หลังหักภาษีและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) สูงกว่าราคาต่อหุน้ ทีบ่ ริษทั ซือ้ จากบริษทั
เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) บริษัทต้องชำ�ระเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นของหุ้นจำ�นวน 4,550,000 หุ้นแก่
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ซื้อหุ้นดังกล่าว
กับบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) แล้ว โดยมีส่วนต่างผลขาดทุนจากการซื้อหุ้นจำ�นวน 5,563,540
บาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเพิ่มเป็นร้อยละ 100
			 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
			เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบและจำ�หน่ายอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ และอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยให้แก่อตุ สาหกรรมพาณิชย์
นาวีและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง มูลค่าเงินลงทุน 60 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 19.05 ของทุนทั้งหมด
			เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จำ�กัด เพิ่ม จำ�นวน 99,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 19.18 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49.60 เป็นร้อยละ 49.64 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมสองบริษทั ประกอบด้วย บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้
จำ�กัด ร้อยละ 49.64 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 1,239.4 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธี
ส่วนได้เสียเท่ากับ 1,447.3 ล้านบาท และบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำ�กัด ร้อยละ 19.05 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน 60 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 52.3 ล้านบาท
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			 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
			ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 10 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
จากการซื้อขายเงินลงทุนเพื่อบริษัท 3 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำ�เนินคดี 63 ล้านบาท
หักค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ 56 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวนแล้วตามเกณฑ์ของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต.
			ในปี 2557 บริษัทได้ตัดจำ�หน่ายหนี้สูญลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมทั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องออกจาก
บัญชี จำ�นวน 201 ล้านบาท เนื่องจากศาลได้พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือคดีถึงที่สุดแล้ว
			 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ
			ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำ�นวน 7.7 ล้านบาท หรือร้อยละ
409 เนื่องจาก บริษัทปรับปรุงอาคารสำ�นักงานเพิ่มเติม ซื้ออุปกรณ์ส�ำ นักงานและยานพาหนะเพิ่มรวมทั้งสิ้น 9.7
ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งาน 2 ล้านบาท
			 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสุทธิ
			ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทรับโอนที่ดิน 26 ไร่ 93 ตารางวา ที่ อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากลูกหนี้ตั๋วแลก
เงินที่ครบกำ�หนดแต่ผู้ออกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้เพื่อชำ�ระหนี้มูลค่า 157 ล้านบาท ที่ดินประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระที่ 220 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้เข้าทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวที่มูลค่า
183.63 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินมัดจำ�รับล่วงหน้าจำ�นวน 39.63 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขของสัญญากำ�หนดให้บริษัท
จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหากบริษัทได้รับชำ�ระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำ�นวน 144 ล้านบาท ภายในหนึ่งปีนับจาก
วันที่ท�ำ สัญญา
			ที่ดินส่วนที่เหลืออีก 8 ล้านบาทเป็นที่ดินและอาคารชุดที่บริษัทได้รับโอนจากลูกหนี้เพื่อชำ�ระหนี้ และในปี 2557
บริษัทจำ�หน่ายที่ดินบางส่วนมูลค่า 2.2 ล้านบาทให้แก่บุคคลภายนอก
		 1.2 คุณภาพของสินทรัพย์
			ในการแสดงรายการในงบการเงิน บริษทั ได้รบั รูค้ า่ เผื่อการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี
และประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปรายการสินทรัพย์
สำ�คัญ ๆ ได้ดังนี้
			 เงินลงทุน
			ณ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนเงินลงทุนของบริษัท มีมูลค่า 506 ล้านบาท จากต้นทุน 562 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ประเภทเงินลงทุน

ราคาทุน/ทุนตัดจำ�หน่าย

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
50.48
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ภาคเอกชน
25.49
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
326.74
2.87
กองทุนรวม
รวม
405.58
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
7.56
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
413.14
เงินลงทุนทั่วไป		
หุ้นสามัญ
156.51
หุ้นบุริมสิทธิ
0.13
รวม
156.64
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(63.43)
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
93.21
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
506.35

(ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
52.40
25.98
331.89
2.87
413.14
413.14
93.08
0.13
93.21
93.21
506.35

			 สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้
				 ร้อยละ 10 เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
				 ร้อยละ 71 เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้เอกชนและตั๋วแลกเงิน
				 ร้อยละ 1 เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
				 ร้อยละ 18 เป็นเงินลงทุนทั่วไป
			 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
			บริษัทมียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 66 ล้านบาท จำ�นวน 3 ล้าน
บาทเป็นลูกหนี้ปกติที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ที่เหลือ 63 ล้านบาท เป็นหนี้อยู่ระหว่างดำ�เนิน
คดี บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลหนี้ บริษัทมีนโยบายในการติดตาม
หนี้ค้างชำ�ระอย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักการเจรจาประนอมหนี้เป็นเบื้องต้น หากลูกหนี้รายใดไม่สามารถเจรจาตกลง
กันได้หรือปฏิเสธการชำ�ระหนี้ บริษัทจึงดำ�เนินการตามกฎหมาย
2. สภาพคล่อง
		 2.1 กระแสเงินสด
			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำ นวน 303 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จำ�นวน
235 ล้านบาท โดยสัดส่วนกระแสเงินสดได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

ล้านบาท
(160)
43
(118)
(235)
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			ทั้งนี้ บริษัทได้ ใช้เงินในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้
ในระยะเวลาไม่นาน ดังนี้
			
			
			
			
			
			
			
			

กิจกรรมดำ�เนินงาน
ในปี 2557 เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงานลดลง 160 ล้านบาท
เงินสดลดลงจาก :- เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท
- สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท
- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 50 ล้านบาท
- ผลการดำ�เนินงาน 4 ล้านบาท

			
			
			

เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 51 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท

			
			
			
			
			
			

กิจกรรมลงทุน
ในปี 2557 เงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท
เงินสดลดลงจาก :- เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม 62 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 7 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 ล้านบาท

			
			
			
			
			
			

เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :- เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 11 ล้านบาท
- เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 4 ล้านบาท
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 3 ล้านบาท
- เงินปันผลจากบริษัทร่วม (บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด) 64 ล้านบาท
- เงินมัดจำ�รับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 39 ล้านบาท

			
			

กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2557 เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 118 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

		 2.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำ�คัญ
			 บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่อง โดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�ำ คัญ ๆ ดังนี้
		
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) (%)

31 ธ.ค. 57
27
N/A

31 ธ.ค. 56
33
N/A
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096

			ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำ�เนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เป็นการชัว่ คราวจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั จึงไม่ตอ้ งดำ�รงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ
3. รายจ่ายลงทุน
		 รายจ่ายลงทุนในเงินลงทุน
		ดูหัวข้อ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์” ในหัวข้อฐานะการเงิน 1. สินทรัพย์ และ “กิจกรรมลงทุน” ในหัวข้อ “สภาพคล่อง” 2.1
กระแสเงินสด
4. แหล่งที่มาของเงินทุน
		 4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
			 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เท่ากับ 0.10
		 4.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น
			ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.44 จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง บริษัทมีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของบริษทั ใหญ่ 158 ล้านบาท ส่วนเกินทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าเงินลงทุนของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิม่ ขึน้
1 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมลดลง 2 ล้านบาท
ส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วนลดลง 5 ล้านบาท และจากการจ่ายเงินปันผล
118 ล้านบาท
		 4.3 หนี้สิน
			 บริษทั ไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมที่มีผลผูกพันต่อบริษัทในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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