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สารจาก

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัวต่ำา เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
สง่ผลกระทบในเชิงลบต่อหลายภาคสว่นแม้วา่ในชว่งครึง่หลังของปี 2557 เศรษฐกจิไทยจะทยอยฟืน้
ตัวเป็นลำาดับก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการ
ดำาเนนิธรุกจิ โดยในชว่งแรกของปบีรษิทัไดเ้ขา้ถอืหุน้ในบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ โซลารสิ จำากดั 
เต็ม 100% เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ซึ่ง
เมื่อสิ้นปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจสร้างผล
กำาไรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมาในปี 2549 

ชว่งครึง่ปหีลงักลบัมปีรมิาณการซือ้ขายตอ่วนัเพิม่ขึน้เปน็ 55,091 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 55 อย่างไรก็ตามปริมาณ
การซื้อขายรวมต่อวันเฉลี่ยตลอดปีที่ 45,466 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นผลให้ 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำากัด ซึ่งบริษัทเป็นผู้ร่วมทุน  
มีผลประกอบการตามงบการเงินรวมลดลงเล็กน้อยเช่นกัน โดย 
มีรายได้รวม 1,894 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.9 และมี 
กำาไรสุทธิจำานวน 307 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท จากปี 2556 
หรือลดลงร้อยละ 6.7

สำาหรับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด ซึ่งเป็น
บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้เตม็นัน้ มผีลประกอบการทีด่ขีึน้อย่างมาก 
สามารถพลกิผลประกอบการจากขาดทนุในปกีอ่นเปน็กำาไรได ้โดย

ประธานกรรมการ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จำากดั (มหาชน) ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำาคญั
ของการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อไม่ให้ผลการดำาเนินงาน
เกิดการพึ่งพาบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไป และเพื่อให้บริษัท
สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คง คณะกรรมการจงึไดว้างแนวทางการ
ขยายธุรกิจในรูปแบบการลงทุนมากขึ้น ทั้งการลงทุนโดยตรง 
(Direct Investment) และการลงทุนในตราสารทางการเงิน 
(Capital Market Investment) และเพื่อเปน็การรองรบัการขยาย
ตัวในอนาคต บริษัทได้ขยายพื้นที่สำานักงานเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

แมว้า่เศรษฐกจิไทยในชว่งครึง่แรกของปจีะเตบิโตในระดบัต่ำาและ
เปน็ผลใหป้รมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ่วนัของตลาดหลกัทรพัย์
ไทยอยู่ที่ 35,603 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 42 แต่ใน
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มีรายได้รวมจำานวน 57.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 
41.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 248 และมผีลกำาไรจำานวน 14.4 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีผลขาดทุน 17.75 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 181 อันเป็นผลมาจากการดำาเนินธุรกิจเชิงรุก
ในธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ 
สิน้ป ี2557 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ โซลารสิ จำากัด มมีลูคา่
สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการจำานวนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้า 12,018 ล้านบาท หรือร้อยละ 280 รวมเป็น 16,303 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2557 และถือเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นที่สูงที่สุดใน
อุตสาหกรรมจัดการกองทุนรวมของไทย

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ทำาให้ ในปี 2557 บริษัทรายงาน
ผลประกอบการจากงบการเงินรวม มีกำาไรสุทธิ 158.14 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.63 จากปี 2556 โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจาก
แนวทางการดำาเนินธุรกิจที่วางไว้จะมีส่วนช่วยให้ผลการ
ดำาเนนิงานของบริษัทเตบิโตอยา่งสม่ำาเสมอและยัง่ยนืใน
อนาคต

ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ บริษัทยังคงปณิธานที่จะมุ่ง
มั่นในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้รับการประเมิน
คณุภาพในระดบั “ดเียีย่ม” จากโครงการประเมนิคณุภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 โดยสมาคม
สง่เสริมผูล้งทุนไทย พร้อมกันนีย้งัคงบทบาทความรับผดิ
ชอบต่อสังคมอย่างสม่ำาเสมอ โดยบริษัทได้เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพื่อร่วมพัฒนาสังคมโดยรวมให้
ยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขา้พเจา้ขอขอบคณุทา่น
ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้และพนัธมติรทางธรุกจิที่ไดส้นบัสนนุบรษัิท
มาดว้ยดมีาโดยตลอด พรอ้มทัง้ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้
ก้าวหน้าและมีผลประกอบการที่เติบโตเป็นที่น่าพอใจ
ตลอดมา

สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ
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ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของ
ทมีผูบ้รหิารและพนกังาน รวมถงึวฒันธรรม 
ขององค์กร ด้วยความพยายามและความ
ยดึมัน่ในการใหบ้ริการแกล่กูคา้ ทำาใหบ้ริษัท
ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเย่ียมด้าน
การให้บริการอนุพันธ์ จากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกันนอกจากนี้ 
คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ได้รับรางวัล  
นักกลยุทธย์อดเย่ียม สาขาผูล้งทนุรายยอ่ย 
จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กลุ่ม
ธรุกจิดา้นจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัยข์องบรษิทั
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัดได้เข้าร่วม 
การเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO) ทั้งสิ้น 16 

หลกัทรพัย ์ในป ี2557 ซึง่จากการจดัอนัดบั
ของ Bloomberg ธุรกิจด้านการจัด
จำาหนา่ยหลกัทรัพย์ไดรั้บการจดัอนัดบัเปน็
อันดับสองในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ และมี
ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ียากลำาบากนั้น
ทำาให้ผู้บริหารและทีมงานต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการให้
บริการอีกทั้งยังเน้นถึงการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ ในด้านการรักษา
ตำาแหน่งในธุรกิจหลักทรัพย์ ความมั่นใจ
ของลูกค้าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจ

ประสบความสำาเร็จอยา่งตอ่เนื่อง บรษิทัจงึ
มุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
และพนัธมติรทางธรุกิจใหม้คีวามแนน่แฟน้
มากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้วิเคราะห์
จดุแขง็และจดุออ่นของบรษิทัเมื่อเทยีบกบั
กลุ่มคู่แข่ง ควบคู่ ไปกับการปรับปรุง 
สว่นตา่งๆ เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 
ซึ่งภายหลังจากการเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AEC) การแข่งขันในธุรกิจหลัก
ทรัพย์จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โอกาส
และอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นส่งผลให้บริษัท
ทุ่มเทในดา้นการพฒันากลยทุธท้ั์งในเชิงรกุ
และเชิงรับ 

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2557 เป็นปีที่ท้าทายสำาหรับธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจาก
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริม่เขา้สภาวะถดถอย รวมถงึ
ความไม่ม่ันคงทางการเมอืง สง่ผลใหภ้าครฐัและเอกชนชะลอการ
ลงทุน รวมทั้งประชาชนลดการจับจ่ายใช้สอย กระน้ันก็ตามปี 
2557 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) มีกำาไรสุทธิ 158 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึง่บริษัทมีกำาไรสุทธิ 134 ล้านบาท 
สว่นของกำาไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้มาจากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
โซลาริส จำากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และมีรายได้จาก 
ค่าธรรมเนียมและบริการ รวมถึงกำาไรจากการขายหลักทรัพย์ 
เพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านบาท เป็น 37 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้
จากส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วมจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ 
จำากัด ลดลง 18 ล้านบาท โดยลดจาก 163 ล้านบาท เป็น 145 
ล้านบาท 

บรษิทัหลกัทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จำากัด สามารถขา้มผา่นอปุสรรค
ต่างๆและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ยังสามารถ
รกัษาผลการดำาเนนิงานไดอ้ยา่งด ีถงึแมว้า่กลุม่ธรุกจิหลกัทรพัย ์
จะมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น จากการที่มีบริษัทที่เข้าสู่ธุรกิจ 
หลักทรัพย์ใหม่ จำานวน 4 บริษัท ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556  
รวมทั้งปริมาณการซื้อขายต่อวันลดลง 9.7% จาก 50,329 
ล้านบาท เหลือเพียง 45,466 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา

กำาไรสุทธิของบริษัท ในปี 2557 เท่ากับ 307 ล้านบาท โดยมี
รายไดร้วมเทา่กบั 1,894 ลา้นบาท ลดลงจากปกีอ่นหนา้ 8.9% 
ซึง่เปน็ไปตามปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่ดลงจากปกีอ่น
หน้า 9.7% อย่างไรก็ตามหากเทียบกับกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 
จะเหน็ไดว้า่กำาไรสทุธโิดยรวมของธรุกจิหลกัทรพัยล์ดลง 26% 
จาก 14.6 พันล้านบาท ในปี 2556 เป็น 10.8 พันล้านบาทใน
ปี 2557 นอกจากนี้ อัตราส่วนกำาไรสุทธิในปี 2557 ยังเพิ่มขึ้น
เป็น 16.22% จาก 15.83% ในปีก่อนหน้า

ผลการประกอบการทีด่ขีึน้เมื่อเทยีบกบักลุม่อตุสาหกรรม เปน็
ผลมาจากความสามารถในการเพ่ิมรายได้จากแหล่งอื่น และ
ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ในปี 2557 
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเติบโตขึ้น 260% จากปีที่
ผา่นมา ซึง่มาจากธรุกจิการจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์รวมถงึกำาไร
จากการลงทุนและตราสารอนุพันธ์ซึ่งเพิ่มขึ้น 48% จึงส่งผล
ใหส้ดัสว่นรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมและบรกิาร เพิม่ขึน้เปน็ 8% 
ในป ี2557 จาก 2% จากปกีอ่นหนา้ ในสว่นกำาไรจากการลงทนุ
และตราสารอนุพันธ์เพิ่มเช่นเดียวกัน โดยมีสัดส่วนเป็น 8% 
เพิม่ขึน้จาก 5% ในปทีีผ่า่นมา ในขณะทีร่ายไดค้า่นายหนา้จาก
การซือ้ขายหลกัทรพัยม์สีดัสว่นลดลงเปน็ 65% จากเดมิ 77% 
เนื่องจากการแข่งขันภายในกลุ่มอุตสาหกรรมสูงขึ้น

การลดอตัราดอกเบีย้เงนิฝากในปทีีผ่า่นมาทำาใหน้กัลงทุนมอง
หาทางเลือกการลงทุนอื่นๆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
โซลาริส จำากัดได้เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว และนำาเสนอ
กองทุนใหม่ให้แก่นักลงทุน จำานวน 10 กองทุน คิดเป็นมูลค่า 
9,583 ล้านบาท ซ่ึงกองทุนที่นำาเสนอนักลงทุนน้ันมีการวาง
กลยุทธ์ในเชิงรุก และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่
แข่ง กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีโรลโอเวอร์ เป็นกองทุน
รวมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซ่ึงนอกจากเป็นการนำา
เสนอทางเลือกให้แก่นักลงทุน ยังเป็นการขยายช่องทางการ
จัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทเอกชนอีกด้วย

ณ สิ้นปี 2557 กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด มีจำานวน 52 กองทุน คิด
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,303 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น 
4 เท่าตัว จาก 14 ล้านบาทเป็น 56 ล้านบาท กำาไรสุทธิเท่ากับ 
14 ล้านบาท จากขาดทุน 18 ล้านบาทปีก่อนหน้า

ผลการดำาเนินงานของบริษัท Thanh Cong Securities J.S.C. 
(TCSC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในเวียดนามมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้ถงึโอกาสทางธรุกิจ
ตา่งๆในประเทศเวยีดนาม ถงึแมว้า่ในปทีีผ่า่นมาเศรษฐกจิของ
ประเทศเวียดนามจะค่อนข้างตกต่ำา แต่คาดว่าจะมีการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP 
มากกวา่ 6% ตอ่ป ีนอกจากนีร้ฐับาลของเวยีดนามยงัมนีโยบาย
ท่ีจะฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมท้ังการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ดำาเนินธุรกิจ

ผลการดำาเนนิการในขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ บรษิทัไดด้ำาเนนิการ
เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้ บริษัทมีความตั้งใจท่ีจะขยายการ
ลงทุนเพื่อให้ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง

จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งรวมทั้งความสามารถในการ
ก่อหนี้ ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการลงทุน อย่างไรก็ตาม
การลงทุนนั้นจะต้องเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมี
มลูคา่ท่ีเหมาะสม ถึงแม้ ใหว้า่ธรุกิจจะมคีวามนา่สนใจ แตบ่รษิทั
จะไม่ลงทุนในธุรกิจนั้นหากราคาเสนอขายสูงเกินไปและทำาให้ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ในปี 2557 บริษัทได้ศึกษา
บรษิทัทีม่คีวามนา่สนใจทีจ่ะเขา้ไปลงทนุมากกวา่ 30 บรษิทั แต่
มีเพียง 3 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์การลงทุน บริษัทจะยังมุ่งมั่นมอง
หาโอกาสในการลงทนุตอ่ไป และเชื่อวา่ยงัมบีรษิทัอื่นๆ อกีเปน็
จำานวนมากที่สามารถเข้าไปลงทุนด้วยมูลค่าที่เหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หุ้น ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้สนับสนุนบริษัทมาด้วยดี 
มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าและมีผล
ประกอบการ ที่เติบโตเป็นที่น่าพอใจตลอดมา
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ซ่ึงจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของไทย โดยได้มีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระทำาหน้าท่ีกำากับดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจไดว้า่มกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชถีกูตอ้ง ครบ
ถว้น อยา่งเพยีงพอ ทนัเวลา และปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิการทจุรติหรอืการดำาเนนิการทีผ่ดิปกต ิซึง่ความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า 
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงาน ถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำาปี 2557
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และบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจำานวน  

3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. นางพรพรรณ พรประภา   กรรมการ

3. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล   กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญ คือการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และข้อกำาหนดทางกฎหมาย  

ตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจำาปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้า 

ฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2557 

และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หารือรับฟังคำาชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติ 

ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัท              

 

จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสำาคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

และการบรหิารความเสีย่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัมคีวามสมเหตสุมผล และเปน็ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

อีกทั้งคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำาคัญ 

สำาหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ 

และนางนิสากร ทรงมณีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด 

(มหาชน) ประจำาปี 2558 ด้วย 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 

นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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 2557 2556 2555
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  สินทรัพย์รวม 2,639.53 2,606.00 1,972.34

  ทุนที่เรียกชำาระแล้ว 653.87 653.87 511.31

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,408.49 2,374.35 1,784.73

  รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ 103.35 27.37 51.15

  ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย ์ 20.98 6.31 5.12

  กำาไรสุทธิ 158.14 134.44 98.72

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

  อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 79.70 76.94 89.99

  อัตรากำาไรสุทธิ (%) 62.09 67.17 61.89

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.70 6.57 5.64

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.18 6.01 5.07

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.04 0.01 0.03

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%) 27.12 32.74 21.96

  อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%) 76.00 67.88 74.86

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.10 0.10

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 87.70 99.55 116.62

 อัตราส่วนอื่นๆ

  อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%) 19.18 15.73 13.75

  เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) N/A* N/A* N/A*

 ข้อมูลต่อหุ้น

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.84 1.82 1.75

  กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.12  0.12 0.01

  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.09 0.06

  ราคาพาร์ (บาท) 0.50 0.50 0.50

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

*ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำาเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องดำารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำาหนด
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รายได้รวม

ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร รายได้รวม

กำาไรสุทธิ

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

ผลการดำาเนินงาน

ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร

โครงสร้างรายได้

รายได้รวม

ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท% %

รายได้อื่น กำาไรจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยและเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและบริการ

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินกองทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 248%ทรัพย์สินภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น 280%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด

สรุปผลการดำาเนินงาน (งบการเงินรวม) ปี 2555 - 2557
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คณะกรรมการบริษัท

	 1.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ

 • กรรมการมีอำานาจ

 • ประธานกรรมการ

 • ประธานคณะกรรมการลงทุน

 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทน

	 2.	นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา

 • กรรมการมีอำานาจ

 • รองประธานกรรมการ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

	 3.	นายพินิจ	พัวพันธ์

 • กรรมการมีอำานาจ

 • กรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พิมล	ศรีวิกรม์

 • กรรมการ

 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

 • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

	 5.	นายชาคริต	สกุลกริช

 • กรรมการ

 • กรรมการบรรษัทภิบาล

	 6.	นายปีเตอร	์เอมิล	รอมฮิลด์

 • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบและ

  บริหารความเสี่ยง

 • กรรมการสรรหาและ

  พิจารณาค่าตอบแทน

	 7.	นางพรพรรณ	พรประภา

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบและ

  บริหารความเสี่ยง

 8.	ดร.	ธนศักดิ	์วหาวิศาล

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบและ

  บริหารความเสี่ยง

9.	 นายปีเตอร์	จอห์น	เอ็มบลิน

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

 • กรรมการสรรหาและ

  พิจารณาค่าตอบแทน

 10.	นายเจษฎาวัฒน์	เพรียบจริยวัฒน์

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการบรรษัทภิบาล
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 ที่ตั้ง : ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  ประเภทธุรกิจ 

  เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามท่ีได้รับอนุญาตตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด  

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวัน

ที่ 17 มีนาคม 2538 

  บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมพัฒนาธุรกิจใน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม 

“บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำากัด” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552) กับธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) โดยได้มี

การโอนธุรกิจ ระบบงาน บุคลากร และทรัพย์สินไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด และเริ่มประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2552

  ทั้งนี้ การโอนธุรกิจและทรัพย์สินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2552  

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552

  สำาหรบัสถานะของบรษิทัฯ หลงัจากการโอนธรุกจิและลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทบญัชมีารจ์ิน้แลว้ บรษิทัฯ 

ยงัคงสถานะเปน็บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยธรุกรรมสว่นใหญจ่ะเปน็การลงทนุและอาจมกีารประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

  บริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม 2552 ตามหนังสืออนุมัติของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ กลต.ธ.701/2552

เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107537002460

โทรศัพท์ : 66 (0) 2624-6399 

โทรสาร : 66 (0) 2624-6398

Homepage : www.seamico.com

ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
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 ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำานวนหุ้น จำานวนหุ้น มูลค่า สัดส่วน

     ที่ออกจำาหน่าย ที่ถือ เงินลงทุน  การถือหุ้น

       (ล้านบาท) (ร้อยละ)

จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,307,736,926 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

บุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 บริษัทย่อย       
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ชั้น 8 เลขที่ 287 หลักทรัพย ์ สามัญ 22,800,000 22,800,000 173.05 100
 กองทุน โซลาริส จำากัด* อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร ์ ประเภท
  สีลม แขวงสีลม  การจัดการ
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ กองทุนรวม
   และกองทุน
   ส่วนบุคคล 

 บริษัทร่วม 
 บริษัทหลักทรัพย์ ชั้น 16 เลขที่ 287 หลักทรัพย ์ สามัญ 259,127,200 128,631,600 1,239.40 49.64 
 เคที ซีมิโก้ จำากัด** อาคารลิเบอร์ตี้สแควร ์
  สีลม แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 บริษัทบีคอน ออฟชอร์ 789/128 หมู่ 1  บริการ สามัญ 10,500,000 2,000,001 60.00 19.05
 จำากัด  หนองขาม  อุตสาหกรรม
  อำาเภอศรีราชา ชลบุร ี นอกชายฝั่ง 

 บริษัทอื่น             
 Thanh Cong  3rd & 5th Floor - หลักทรัพย ์ สามัญ 36,000,000 6,796,500 156.02 18.88
 Securities Joint  Centec tower,
 Stock Company 72-74 Nguyen Thi 
  Minh Khai St., 
  Ward 6, District 3, 
  HCMC, Vietnam 

 BCEL Krungthai  7th Floor, Stock หลักทรัพย ์ สามัญ 1,000,000 300,000 115.52 30
 Securities Company  Market Building,
 Limited  Khampaengmouang
 (ลงทุนโดย บริษัท Road, Xaysettha
 หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้  District, Vientiane
 จำากัด) Capital, Lao PDR 

หมายเหตุ : * ในปี 2557 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจำานวน 9.9 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นจำานวน 6.75 ล้านบาท ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 100 (จากเดิม ร้อยละ 78.33)

  ** ในปี 2557 บริษัทได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจำานวน 1.90 ล้านบาท ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.64 (เดิมร้อยละ 49.60)
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

(ก)	 นายทะเบียนหุ้น

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท์ : 66 (0) 2229-2800 

 โทรสาร : 66 (0) 2654-5427

(ข)	 ผู้สอบบัญชี

• นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

 • นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427

 • นายนิติ จึงนิจนิรันดร์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809

 • นางนิสากร ทรงมณี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

 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 สำานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำากัด

  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

 • สำานักงานพัฒนสิทธิ์ ทนายความ

  550/36 ซอยโพธิ์ปั้น ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 

  โทรศัพท์ : 66 (0) 2246-6061 

  โทรสาร : 66 (0) 2641-8267
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ในปี 2552 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มี

การปรับโครงสร้างการดำาเนนิธรุกจิครัง้สำาคัญโดยการเขา้รว่มเปน็

พันธมติรทางธรุกจิกบัธนาคารกรงุไทย จำากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกันภายใต้บริษัทหลักทรัพย์  

เคทีซีมิโก้ จำากัด (“เคทีซีมิโก้”) โดยบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นใน เคทีซีมิโก้ 

จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ในสัดส่วนร้อยละ 

48.81 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว 864 ล้านบาท ต่อมาในเดือน 

พฤษภาคม 2552 บรษิทัได้โอนสนิทรพัยร์วมถงึสนิทรพัยห์ลกัท่ีใช ้

ในการดำาเนินกิจการและบุคลากร บัญชีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์ให้แก่ เคทีซีมิโก้ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ของบริษัทและบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 

2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 

กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาหยุด

ประกอบธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ไปจนถงึ

วันที่ 30 เมษายน 2556 ต่อมาบริษัทได้ยื่นขอรับความเห็นชอบ

ระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา

การลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทได้รับ 

อยู่แล้วต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 

2556 เปน็ตน้ไป ตอ่มาบรษิทัไดร้บัอนญุาตใหข้ยายระยะเวลาเริม่

ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่ บสช.05/2557 ลงนามวันที่ 25 มิถุนายน 2557

นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในปัจจุบันธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ

ลงทนุ โดยการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ และภมูภิาค

อินโดจีน ดำาเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่ม โดยสรุปดังนี้

•  ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นในบริษัท

หลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company 

(TCSC) ร้อยละ 18.88 ของหุ้นท่ีออกแล้วท้ังหมด

•  ธุรกิจหลักทรัพย์ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของเคทีซีมิโก้ 

ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลัก

ทรพัย ์BCEL KRUNGTHAI (BCEL-KT) (เคทซีมีโิกถ้อืหุน้

ร้อยละ 30)

•  ธุรกิจจัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำากัด บริษัทย่อย โดยบริษัท

ถือหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

•  ธุรกิจอื่นๆ บริษัทได้ถือหุ้นร้อยละ 19.05 ในบริษัทบีคอน 

ออฟชอร์ จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการในอุตสาหกรรม

นอกชายฝั่ง
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจลงทุน โดย บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)

2)  ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำากัด, 

BCEL KRUNGTHAI Securities Company Limited 

(BCEL-KT) และ Thanh Cong Securities Joint Stock 

Company (TCSC)

3)  ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

โซลาริส จำากัด

รายงานประจำาปี 2557
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บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำากัด
1. กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2. กิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. กิจการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์

4. กิจการประเภทการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

5. กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน

6. กิจการที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนซื้อขาย

 หน่วยลงทุน 

7. กิจการการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์

8. กิจการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

9. กิจการใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  

 และตราสารอนุพันธ์

10. กิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

11. กิจการนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 โซลาริส จำากัด
1. จัดการกองทุนรวม

2. จัดการกองทุนส่วนบุคคล

 ประเภทกองทุนส่วนบุคคล

3. จัดการกองทุนส่วนบุคคล

 ประเภทกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา 

 ซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท บีคอน 
ออฟชอร์ จำากัด

ทุนชำาระแล้ว 125.40 ล้านบาท

ทุนชำาระแล้ว 
105 ล้านบาท

ทุนชำาระแล้ว 2,137.80 ล้านบาท

ทุนชำาระแล้ว 100,000 ล้านกีบ (ประมาณ 385 ล้านบาท)

ทุนชำาระแล้ว 360 พันล้านดอง (ประมาณ 540 ล้านบาท)

49.64%

30%

18.88%

100.00 % 19.05 %

BCEL KRUNGTHAI Securities Company Limited

(BCEL-KT)

Thanh Cong Securities Joint Stock Company

(TCSC)

บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจลงทุน ธุรกิจอื่นธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2557
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามแหล่งที่มา

 2555 2556 2557

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าธรรมเนียมและบริการ

 ที่ปรึกษาทางการเงิน 5.25 3.29 - - - -

 การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม 9.89 6.20 14.12 7.06 56.29 22.10

กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 27.04 16.96 6.87 3.43 37.21 14.61

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากหลักทรัพย ์ 8.97 5.62  6.38 3.19 9.84 3.86

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม 100.69 63.13 163.12  81.50 144.61 56.78

กำาไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม 6.99 4.38 5.91 2.95 1.73 0.68

รายได้อื่น 0.67 0.42 3.75 1.87 5.00 1.96

รายได้รวม 159.50 100.00 200.16 100.00 254.69 100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม แบ่งการดำาเนินธุรกิจออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้

 1) ธุรกิจลงทุน

  มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจโดยตรงทั้งในประเทศและแถบอินโดจีน เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน

 2) ธุรกิจหลักทรัพย์

   ให้บริการภายใต้ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำาเนินการภายใต้ เคทีซีมิโก้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา 

โดยให้บริการในประเทศผ่านสำานักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เคทีซีมิโก้ มีสำานักงานใหญ่ 

และสาขาจำานวน18 แห่งได้แก่ สาขาในกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง และสาขาในต่างจังหวัด 11 แห่ง

   เปิดให้บริการซ้ือขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ภายใต้การดำาเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL 

KRUNGTHAI (BCEL-KT) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 1ใน 2 รายแรกในสปป.ลาว โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น

บริษัทร่วมลงทุนระหว่างเคทีซีมิโก้ กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL)

   เคทีซีมิโก้ มีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “ประตูสู่อินโดจีน” โดยมีแผนเสนอบริการทางการเงินให้ครอบคลุม

ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของเคทีซีมิโก้ที่สามารถเจาะตลาดและสร้างความสัมพันธ ์

ทีด่กีบักลุม่ประเทศดงักลา่วทำาใหม้คีวามเชีย่วชาญในภมูภิาคนีแ้ละมเีครอืขา่ยบรษิทัหลกัทรพัยเ์กือบทกุประเทศโดยบรษิทั

ได้เริ่มบุกตลาดประเทศพม่า โดยเน้นการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเป็นหลัก

 3) ธุรกิจจัดการกองทุน

   ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำากัด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำากัด มีกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจำานวน 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
 ภายหลังจากท่ีบริษัทได้ โอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังเคทีซีมิโก้ บริษัทเน้นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ และ 

การลงทุนโดยตรง และมีแผนประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 •  ขยายฐานการทำาธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการไหลเวียนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศอินโดจีนทั้งใน

ดา้นการลงทนุและการขยายธรุกจิหลกัทรพัย ์นอกเหนอืจากการลงทุนในบริษัทหลกัทรัพย ์Thanh Cong Securities Joint 

Stock Company (TCSC) ในประเทศเวยีดนามเมื่อปี 2552 แล้ว ในเดือนธนัวาคม 2553 บรษิทัได้ขยายธรุกจิหลักทรพัย์

ไปยัง สปป. ลาว ภายใต้การดำาเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT ผ่านการลงทุนของ เคทีซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุน

ร้อยละ 30 (จำานวนหุ้นที่จดทะเบียน 1 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 100,000 กีบ เรียกชำาระขั้นต้นร้อยละ 30) มูลค่าเงินลงทุนเริ่ม

ต้นประมาณ 33.93 ล้านบาท จากทุนชำาระแล้ว 113.10 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2554 เคทีซีมิโก้ได้ชำาระค่า

หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 รวมเป็นเงินลงทุนท้ังสิ้น 115.52 ล้านบาท BCEL-KT นับเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียง  

1 ใน 2 รายแรกที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว

 •  มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำากัด ให้สามารถแข่งขันและเป็นช่องทางในการ

ระดมทุนและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ บริษัทได้เพิ่มเงินลงทุนรวมเป็น 100% ของทุนจดทะเบียน

ทั้งหมดโดยการซื้อหุ้นคืนมาจากผู้ถือหุ้นอื่น ในส่วนการบริหารกิจการได้เป็นผู้ริเริ่มจัดจำาหน่ายกองทุนรวมโดยนำาตราสาร

การเงนิทีอ่อกโดยบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตและเสนอผลตอบแทนสงูออกจำาหนา่ยเปน็ผลใหท้รพัยส์นิรวมภายใต้การ

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 รวมทั้งผลการดำาเนินงานของบริษัท

มีผลกำาไรประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2549 เป็นต้นมา และในอนาคตต่อไป 

ข้างหน้า บริษัทก็มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการให้สูงยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 •  เพิม่ผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเขา้ร่วมลงทุนกับกิจการตา่งๆท่ีมศีกัยภาพท่ีจะเตบิโตได้ ในอนาคต ท้ังนี ้บรษิทั

ได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจร่วมทุนเพื่อพิจารณาและ

กำาหนดแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ผ่านฝ่ายการลงทุนซึ่งทำาหน้าที่แสวงหากิจการและธุรกิจต่างๆ พร้อมวิเคราะห์

ความเปน็ไปไดท้ีจ่ะเขา้รว่มทนุโดยมุง่หวงัผลตอบแทนจากการลงทนุโดยรวมทีส่งูแตม่คีวามเสีย่งต่ำา ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับนโยบายของบริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยู่ให้หลากหลายจากธุรกิจการลงทุนที่เคยมี

มาก่อนหน้านี้ โดยในปี 2557 บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจแห่งหนึ่งที่ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วกว่า 20 ปี
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2. ธุรกิจหลักทรัพย์
 ดำาเนินการภายใต้ เคทีซีมิโก้ นับแต่การโอนธุรกิจเป็นต้นมา ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

 • นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

   เคทีซีมิโก้ ให้บริการด้านนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีมีคุณภาพครอบคลุมท้ังนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างประเทศ 

รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายยอ่ยภายใตท้มีงานดา้นการตลาดและทมีงานวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีม่ปีระสบการณ ์

และพร้อมให้คำาปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

 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
 

 ปจัจบุนัไดม้กีารจดัเตรยีมขอ้มลูทางดา้นหลกัทรพัยต์า่ง ๆ  เพื่อใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทนุบนเวบ็ไซต ์www.

ktzmico.com ซ่ึงลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา เคทีซีมิโก้ ได้พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real time 

หลายโปรแกรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้นักลงทุนได้เลือกใช้ เช่น Znet Xpress, Streaming, และ i2Trade เป็นต้น

พร้อมกนันีน้กัลงทนุยงัสามารถเขา้ถงึโปรแกรม Real time ตา่งๆ ไดจ้ากหลายชอ่งทาง ไมว่า่จะเปน็เครื่องคอมพวิเตอร ์Notebook, 

Tablet และ Smartphoneทั้งระบบปฏิบัติการ IOS, Android และ JAVA Phone ตลอดจนมีโครงการพัฒนาฟังก์ช่ัน 

การซื้อขายหลักทรัพย์บน Web Base ให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์กอ่นการตัดสินใจลงทุน เชน่ 

Stock Simulation Program เป็นต้น

 สำาหรับลูกค้าสถาบัน เคทีซีมิโก้ ได้เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เพื่อเพิ่ม 

ช่องทางในการส่งคำาสั่งซื้อขายและอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประเภทสถาบัน

 เคทีซีมิโก้ ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 

ลว่งหนา้ผา่นระบบออนไลนภ์ายใต้โครงการ One for All ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทำาใหน้กัลงทนุทีเ่ปน็ลกูค้า

ของบริษัทและสมาชิก KTB Online สามารถเข้าใช้บริการการลงทุนแบบออนไลน์โดยวิธีการ Single Sign On ผ่านหน้าเว็บไซต์ 

www.ktb.co.th ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น
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 ล้านบาท 2555 2556 2557

มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI 7,914,567 12,330,669 11,139,291

มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI  6,886,046 10,775,616 10,172,620

 (ไม่รวมบัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์)

มูลค่าการซื้อขายบริษัท 570,353 847,056 603,126

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท-ไม่รวมบัญชีลงทุนของบริษัท (%) 4.14% 3.93% 2.96%

อันดับ    10 12 13

 เคทีซีมิโก้ มีบริการให้เงินกู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้า อีกท้ังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า 

การซื้อขายของบริษัทเอง โดยในระหว่างปี 2557 ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2.9 พันล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2556 มาอยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2557โดยเคทีซีมิโก้ได้รับวงเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกรรมดังกล่าวจาก 

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ทั้งนี้ เคทีซมีิโก้มีการบรหิารความเสีย่งโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามนโยบายการให้กูย้ืมเงินเพื่อซื้อหลักทรพัย์และตามระเบียบ

ปฏิบัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลที่ดี โดยติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จำากัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อป้องกัน 

การให้กู้ยืมกระจุกตัว กำาหนดอัตราการวางมาร์จิ้นที่เหมาะสมในแต่ละหลักทรัพย์ กำาหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในกลุ่มหลักทรัพย์

ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัดชำาระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะดำาเนินการติดตามทวงถาม

ให้ลูกค้าชำาระเงินให้ครบถ้วน

 ส่วนแบ่งตลาด

 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 2555 2556 2557

ลูกค้ารายย่อย : ลูกค้าสถาบัน 86 : 14 86 : 14 92 : 8

ลูกค้าในประเทศ : ลูกค้าต่างประเทศ 89 : 11 88 : 12 95 : 5

ลูกค้า Cash Account : Credit Balance Account 83 : 17 86 : 14 87 : 13

 นโยบายการรับลูกค้า

 เคทีซีมิโก้ กำาหนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยยึดหลัก “รู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า”  

ต้องมีข้อมูลท่ีจำาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา ในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง 

จากการลงทนุ ประสบการณแ์ละประวตักิารลงทนุ การพจิารณากำาหนดวงเงนิซือ้ขายจะพจิารณาจากขอ้มลูทางการเงนิของลกูคา้
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และความสามารถในการชำาระหนี ้เพื่อปอ้งกนัและจำากดัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยมกีารกำาหนดผูม้อีำานาจพจิารณาอนมุตัิ

เปิดบัญชีตามความเสี่ยงของขนาดวงเงิน และมีนโยบายทบทวนวงเงินลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอเพื่อพิจารณาประวัติการซื้อขาย  

การชำาระราคา และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่มีนัยสำาคัญให้เป็นปัจจุบัน

 • ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   เคทีซีมิโก้ เริ่มดำาเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นับแต่การโอนธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2552  

โดยเคทซีมีโิก ้เสนอใหบ้รกิารซือ้ขายตราสารอนพุนัธทุ์กประเภทท่ีเปดิทำาการซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ได้แก ่

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 มีจำานวนสัญญาซื้อขาย 4,245,819 สัญญา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.89 ของจำานวนสัญญา

ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 

  2555 2556 2557

จำานวนสัญญาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10,457,927 16,664,126 36,021,150

จำานวนสัญญาบริษัท  1,205,627 1,779,260 4,245,819

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (%) 5.76% 5.34% 5.89%

อันดับ    6 5 4

   หน่วยงาน “Derivatives Department” มีหน้าท่ีดูแลหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อแนะนำานักลงทุน ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและ 

ความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการลงทุน โดยมีแผนการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในและนอกบริษัท และยังเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ทางด้านตราสารอนุพันธ์กับตลาดสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (TFEX) อย่างสม่ำาเสมอ

021
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)



 • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

   ปจัจบุนัธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending :SBL) มกีารเตบิโตและมคีวามตอ้งการ

มากขึ้นตามการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ได้พัฒนาธุรกรรม SBL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและ 

การป้องกันความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี โดยให้บริการในฐานะตัวการ (Principal)ในการยืมและให้ยืม

หลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ครอบคลุมถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสถาบัน ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าที่มีถิ่นฐานอยู่

นอกประเทศ (non resident) สำาหรับในปี 2557 เคทีซีมิโก้ยังคงขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทย 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการทำาธุรกรรม SBL ให้มากขึ้น

 • ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(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

 นอกจากนี้ เคทีซีมิโก้ได้รับแต่งตั้งจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องสำาหรับโกลด์ฟิวเจอร์ส และ  

SET50 Index Options อีกทั้งมีแผนขยายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ไปสู่ตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น Structured 

Products เป็นต้น

 • การลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์

   เคทีซีมิโก้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัท โดยมี 

นโยบายการลงทนุที่ใหอ้ตัราผลตอบแทนทีด่ ีซึง่เคทีซมีโิก้ไดก้ำาหนดนโยบายการลงทุนดงักลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้ง

กบัการกำากบัดแูลตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ครอบคลมุ

ถึงนโยบายที่สำาคัญ ๆได้แก่

  - นโยบายเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 

  - นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

  - นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - นโยบายการกำากับดูแล

  - นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพย์แต่ละประเภท

  -  นโยบายการกำาหนดวัตถุประสงค์การลงทุน และการกำาหนดเป้าหมายผลตอบแทนท่ีคาดหวังเทียบกับอัตราอ้างอิง 

ที่เหมาะสม

TPIP18C1503A 20,000,000 TPIPL 27 มี.ค. 2558 1.45 0.65

TRUE18C1503A 20,000,000 TRUE 27 มี.ค. 2558 9.50 4.20

BBL18C1503A 20,000,000 BBL 27 มี.ค. 2558 178.33 69.33

BCH18C1503A 20,000,000 BCH 27 มี.ค. 2558 9.00 3.20

BLAN18C1503A 20,000,000 BLAND 27 มี.ค. 2558 1.96 0.78

PTTG18C1503A 20,000,000 PTTGC 27 มี.ค. 2558 62.00 20.00

EART18C1503A 20,000,000 EARTH 27 มี.ค. 2558 6.44 2.97

 ชื่อย่อ จำานวนที ่ หลักทรัพย์อ้างอิง วันสุดท้ายของ ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ
  จดทะเบียน  การซื้อขาย (บาท ต่อ 1 หุ้น) (จำานวน DW
  (หน่วย)    ต่อ 1 หุ้น)
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  ในปี 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของเคทีซีมิโก้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

  1)  เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 

เพื่อสนับสนุนธุรกรรมหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเสนอขายใบสำาคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ์

  2)  เงนิลงทนุในตราสารหนี้ใหผ้ลตอบแทนในเกณฑ์ท่ีด ีเชน่ การลงทุนในตราสารหนีรั้ฐบาล และตราสารหนีภ้าคเอกชน

ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป เป็นต้น โดยอยู่ภายในระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 6 เดือน ตามที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

  3)  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้วยเงินลงทุนที่มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร 

เพื่อเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดี 

 • การจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

   เคทซีมีโิก ้เสนอบรกิารทางดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิและการสนบัสนนุการเสนอขายแบบครบวงจร โดยมนีโยบายประกอบ

ธรุกจิการจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัยท์ัง้ในรปูแบบทีต่อ่เนื่องจากการเปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิและการเขา้รว่มกบัสถาบนัการเงนิ 

หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นสามัญ 

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและตราสารทางการเงินประเภทอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งให้บริการจัดจำาหน่ายทั้งในบทบาท

ของผู้จัดการการจัดจำาหน่าย (Lead Underwriter) ผู้จัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่าย (Underwriter) หรือตัวแทน

จำาหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่รับประกันการจำาหน่าย (Selling Agent) 

  ผลงานการจัดจำาหน่ายและรับประกันการจัดจำาหน่ายสรุปได้ดังนี้

 
 2555 2556 2557

จำานวนราย 9 10 23

มูลค่าการจัดจำาหน่าย (ล้านบาท) 4,274.03 1,866.95 9,053.45

ค่าธรรมเนียมการจัดจำาหน่าย (ล้านบาท) 37.61 19.15 124.27

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน

   เคทีซีมิโก้ ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ท้ังการระดมทุนด้วยตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ  

การเสนอขายหลกัทรพัยแ์กส่าธารณชนเปน็คร้ังแรก การเสนอขายใหแ้ก่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง การออกหุน้กู้แปลงสภาพ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใบสำาคัญแสดงสิทธิ และการนำาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการการประเมินมูลค่ากิจการ การหาแหล่งเงินกู้ การปรับ

โครงสร้างหนี้ และการให้คำาปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ 
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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

ทางการเงนิใหแ้ก ่บรษิทัหลกัทรพัย ์BCEL-KT (เคทซีมีโิก ้ลงทนุรอ้ยละ 30) ซึง่เปน็ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์EDL Generation 

ใหแ้กป่ระชาชน และนำาหลกัทรพัยด์งักลา่วเขา้จดทะเบยีนในวนัเปดิทำาการซือ้ขายวนัแรกของตลาดหลกัทรพัย ์สปป. ลาว

ในปี 2553 นับเป็นความสำาเร็จก้าวหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอินโดจีน

   นอกจากนี ้เคทซีมีโิก ้เริม่บกุตลาดไปในประเทศพมา่ โดยเนน้การใหบ้รกิารดา้นการเปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิโครงการลงทนุ

ต่างๆ โดยมีแผนขยายการให้บริการให้ครอบคลุมประเทศในกลุ่มอินโดจีน ได้แก่ ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา 
 

  สำาหรับปี 2557 เคทีซีมิโก้ มีรายได้จากการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้ 

 ล้านบาท 2555 2556 2557

รายได ้ 173.21 17.00 18.70

 • Wealth Advisor

   เคทีซีมิโก้ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่ง 

ในรูปแบบต่างๆ โดยตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยจะแนะนำาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ตามวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายในการลงทุน ฐานะการเงนิ ระดบัผลตอบแทน

ที่คาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในลักษณะ One Stop Service เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ โดย เคทีซีมิโก้ 

จะจัดสรรการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวม เคทีซีมิโก้ เน้นการให้บริการเป็นตัวแทน 

ซื้อขายหน่วยลงทุนรวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) 

โดยมีทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณ์ให้คำาแนะนำาในด้านการเงินและการลงทุนมากว่า 20 ปีและ 

เป็นตัวแทนขายกองทุนครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท้ังหมด 19 แห่ง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่เคทีซีมิโก้เป็นตัวแทนซื้อขายมีมูลค่าทั้งสิ้น 3,867 ล้านบาท

   บริษัทยังคงเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) ให้กับกองทุนเปิด ประเภท อีทีเอฟ กับ บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย อย่างต่อเนื่อง 

 • การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

   ในป ี2555 เคทซีมีโิก ้ไดร้บัอนมุตัจิากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ใหด้ำาเนนิธรุกิจ Private 

Fund ซ่ึงให้บริการจัดการทางการเงิน และให้คำาปรึกษาด้านบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนตามความต้องการ

ของลูกค้า ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนทางธุรกิจจากธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 280ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากสิ้นปี 2556

 • การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

   เคทีซีมิโก้ ให้บริการลูกค้าด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทน 

ที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันเคที

ซีมิโก้ มีระบบซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยให้บริการในตลาด 
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หลักทรัพย์หลักๆของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่สนใจลงทุน 

ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว เป็นอย่างดี

 

   นอกจากด้านระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทางด้านการชำาระราคาระหว่างประเทศ เคทีซีมิโก้ ได้ทำาธุรกรรม 

ดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำาระราคาระหว่างประเทศ ท้ังนี้เพื่อเพ่ิม 

ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำาระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ 

 • การเป็นนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

   เคทีซีมิโก้ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำากับการซื้อขายสินค้า

เกษตรล่วงหน้า และได้รับอนุมัติให้เป็นนายหน้าซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

(AFET) ในปลายปี 2555 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นมา

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 ภาพรวมตลาดและมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ในป	ี2557

 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดรวมในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4.5 หมื่นล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับมูลค่า

ซื้อขายเฉลี่ยปี 2556 ที่ 5.0 หมื่นล้านบาท ขณะที่ อัตราส่วนมูลค่าการซื้อขายรวมในปี 2557 เทียบกับขนาดของมูลค่าตลาด

รวม (Market Capitalization) ในช่วงเดียวกันอยู่ท่ี 0.84 เท่า ลดลงจากปี 2556 ท่ี 0.96 เท่า ปัจจัยหลักท่ีทำาให้มูลค่าการซ้ือขาย

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 โดยหนึ่งในมาตรการสำาคัญที่มี 

ผลต่อตลาดทุนทั่วโลก คือการออกมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงินครั้งที่ 3 (Quantitative Easing: QE 3)  
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ขณะที่ในปี 2557 ไม่มีปัจจัยหนุนดังกล่าว อีกทั้ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ถูกกดดันจาก 

ปจัจยัลบจากปญัหาทางการเมอืงของไทย ประกอบกบัอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยป ี2557 ทีเ่ตบิโตออ่นแอลงจากป ี2556 

เป็นปัจจัยที่ทำาให้มูลค่าการซื้อขายรวมในปี 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 5,251,270 0.76 3,983,676 -2% 16,394

 2550 5,897,591 0.72 4,271,820 7% 17,463

 2551 5,427,176 0.73 3,981,230 -7% 16,118

 2552 4,684,108 0.95 4,428,979 11% 18,226

 2553 6,901,687 1.02 7,033,947 59% 29,066

 2554 8,429,008 0.85 7,191,481 2% 29,473

 2555 10,102,932 0.78 7,914,567 10% 32,304

 2556 12,790,231 0.96 12,330,669 56% 50,329

 2557 13,303,606 0.84 11,139,291 -10% 45,466

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำานักงาน ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมีโก้ จำากัด

 แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ปี 2558
 คาดว่ามูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวันของตลาดฯในปี 2558 น่าจะมีแนวโน้มท่ีปรับตัวดีข้ึนจากปี 2557 ท่ีอยู่ท่ีระดับ 4.5 หมื่นล้านบาท 

ขณะที ่ภาพรวมตลาดทนุในป ี2558 คาดวา่จะมทีศิทางท่ีปรับตวัดขีึน้จากป ี2557 สนบัสนนุจากสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกจิ

โลกที่น่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 อย่างไรก็ดี ภาวะตลาดทุนน่าจะยังคงมีความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัย

ต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ (geopolitical risk) ความผันผวนของราคาน้ำามัน นโยบายของ

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในการกำาหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม คือ ความคืบหน้าการร่าง

รัฐธรรมนูญและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะทำาได้ตามแผนหรือไม่ 

  มูลค่าตลาดรวมเฉลี่ย มูลค่าการซื้อขายรวม/มูลค่า มูลค่าการซื้อขายรวม อัตราการเติบโต มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

  (ล้านบาท) มูลค่าตลาดรวมเฉลี่ย (เท่า) (ล้านบาท) YoY (%) (ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2557
026



 ภาพรวมการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2557 ยังคงปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 แม้ว่าใน

ช่วงครึ่งแรกของปี 2557 จะมีปัจจัยลบกดดันจากความตึงเครียดทางการเมืองก็ตาม โดยในปี 2557 มีจำานวนบริษัทจดทะเบียน

เข้าใหม่ ทั้งหมดจำานวน 37 บริษัท เทียบกับ 28 บริษัท ในปี 2556 ในขณะที่ แนวโน้มในปี 2558 คาดว่าการระดมทุนใน 

ตลาดทุน จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 จากสภาวะตลาดทุนที่คาดว่าจะดีขึ้นจากปัจจัยหนุนที่กล่าวถึงข้างต้น 

 สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย	์และตัวเลขสำาคัญของอุตสาหกรรม	

ดัชน	ีSET	 1,391.93	 1,298.71	 1,497.67

มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งปี	(ล้านบาท)	 7,914,567	 12,330,669	 11,139,291

 SET 7,615,638 11,777,210 10,193,179

 MAI 298,929 553,459 946,112

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	(ล้านบาท)	 32,304	 50,329	 45,466

 SET 31,084 48,070 41,605

 MAI 1,220 2,259 3,862

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) (ไม่รวมบัญชีบล.) 28,106 43,982 41,521

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบัญชีบล. (ล้านบาท) 4,198 6,347 3,946

บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	 18	 28	 37

 SET 8 13 17

 MAI 10 15 20

มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	(ล้านบาท)	 2,208,213	 3,898,039	 4,147,508

มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/มูลค่าซื้อขายรวม (%) 28% 32% 37%

จำานวน บล. ที่ให้บริการการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 25 27 29

จำานวน บล. ทั้งหมด 32 33 34

สัดส่วนการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า

นักลงทุนรายย่อย 55% 57% 62%

นักลงทุนสถาบันในประเทศ 8% 8% 9%

บัญชีการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์(บล.) 13% 13% 9%

นักลงทุนต่างประเทศ 24% 22% 20%

รวม	 100%	 100%	 100%

   2555 2556 2557

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำานักงาน ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมีโก้ จำากัด

 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
 ภาพรวมธรุกจิหลกัทรพัย์ในป ี2557มบีรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ปดิดำาเนนิการใหม ่1 แหง่ ไดแ้ก ่บล.แลนด ์แอนดเ์ฮา้ส ์จำากดั (มหาชน) 

ซึ่งเริ่มเปิดดำาเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2557 เทียบกับปี 2556 ท่ีมีบริษัทหลัก
ทรัพย์เปิดใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ บล.เออีซี บล.เอเชียเวลธ์ และบล. แอปเปิ้ลเวลธ์ โดยทั้ง 3 แห่งนี้ เริ่มเปิดดำาเนินการธุรกิจนาย
หน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556

 ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2557 ยังคงแข่งขันสูงต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2556-2557 มีผู้ประกอบการรายใหม่รวม 4 ราย ดัง
ที่กล่าวถึงข้างต้น ขณะที่ ความพยายามในการเพิ่มฐานลูกค้าหลักทรัพย์และการเพิ่มนักลงทุนรายใหม่ๆของบริษัทหลักทรัพย์ยัง
มีพัฒนาการที่ค่อนข้างล่าช้า ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเปิดใหม่ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะดำาเนินกลยุทธ์เชิงรุกด้วยการชิงฐาน
ลูกค้าหลักทรัพย์จากผู้ประกอบการรายเดิม รวมถึงบางแห่งใช้กลยุทธ์ด้านราคา ทำาให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายเดิม
โดยส่วนใหญ่ปรับลดลงจากปีก่อน 
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 วตัถปุระสงคห์ลกัทีท่างการใหม้กีารเปดิเสรนีายหนา้แบบคอ่ยเปน็คอ่ยไปเนื่องจาก 1.) เพื่อใหบ้ริษัทหลกัทรัพยม์กีารพฒันาธรุกจิ

ใหม ่มกีารกระจายรายได้ไปยงัธรุกจิใหม่ๆ เพื่อลดการพึง่พารายไดจ้ากคา่หนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์2.) เพื่อจงูใจใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อที่จะช่วยสร้างอำานาจการต่อรองราคา และลดการใช้สงครามการตัดราคา อย่างไรก็ตาม 

พฒันาการในชว่ง 3-5 ปทีีผ่า่นมาเปน็ไปอยา่งลา่ชา้ โดยบรษิทัหลกัทรพัยย์งัคงพึง่พงิรายไดห้ลกัคอืรายไดค้า่นายหนา้ในสัดสว่น

สูงที่ระดับร้อยละ 68 ของรายได้รวม ในปี 2557 แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 70-71 ในปี 2555-2556 ก็ตาม ขณะที่  

การเพิ่มฐานรายได้อื่นๆ รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้าหลักทรัพย์ใหม่ๆ ยังทำาได้ค่อนข้างจำากัดและล่าช้า

 ผลจากโครงสรา้งอัตราค่านายหน้าที่เป็นแบบการต่อรองโดยเสร ีซึง่มีผลตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ทำาให้การแขง่ขนัด้านราคายัง

คงมีต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังมีผู้ประกอบการรายใหม่ 4 ราย ในช่วงปี 2556-2557 ดังที่กล่าวถึงข้างต้น ประกอบกับ การซื้อขาย

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (จากร้อยละ 32 ของมูลค่าการซื้อขายรวมในปี 2556 เป็นร้อยละ 37  

ในปี 2557) ส่งผลให้อัตราค่านายหน้าเฉล่ียยังเป็นทิศทางที่ลดลง โดยอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบล.  

ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.15 ในปี 2557 จากร้อยละ 0.17 ในปี 2556 ขณะที่ แนวโน้มอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยในปี 2558 คาดว่า

ยังคงเป็นทิศทางที่อ่อนตัวลงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่สูงต่อเนื่อง และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่คาดว่า 

จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำาดับในระยะยาว 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 แหล่งที่มาของเงินทุน

 แหลง่ทีม่าของเงนิทนุของบรษิทัมาจากสว่นของผูถื้อหุน้โดยไมม่เีงนิกู้ยมื สำาหรับ เคทีซมีโิก้ ไดรั้บวงเงนิกู้ยมืจากธนาคารกรงุไทย 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อสนับสนุนธุรกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์วงเงิน 3,000 ล้านบาทและวงเงินกู้ระยะสั้น 

เมื่อทวงถาม (call loan) รวมถึงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) อีกจำานวนหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการ เคทีซีมิโก้ ได้อนุมัติการ

ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 

ล้านบาท อย่างไรก็ดี เคทีซีมิโก้ มีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมระหว่างการใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและ 

เงนิกูย้มืโดยคำานงึถงึความเสีย่งทางดา้นเงนิกองทนุและตน้ทนุทางการเงนิเปน็หลกัเพื่อผลตอบแทนสงูสดุแกบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้

 การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 บริษัทไม่มีการจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 การดำารงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

 บริษัทได้รับการผ่อนผันการดำารงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้

หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว

 สำาหรับ เคทีซีมิโก้ ดำาเนินนโยบายดำารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สูงกว่าที่กำาหนด

โดยหน่วยงานทางการ คือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำากว่า 25 ล้านบาทและไม่ต่ำากว่าร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำา

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 จำากัด ดำาเนินธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการ

จัดการกองทุนทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

 1. การจัดการกองทุนรวม 

   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ โซลารสิ จำากดั ไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2549  

โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

รายงานประจำาปี 2557
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   ธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีลักษณะการดำาเนินธุรกิจในรูปแบบของการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคน 

ละน้อยเพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำาเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงไว้กับนักลงทุนในหนังสือช้ีชวน

กองทุน ซึ่งกองทุนรวมดังกล่าวจะถูกบริหารจัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือ

ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาซึ่งตามกฎหมายจะกำาหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุน

นั้นแทนนักลงทุนที่นำาเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือ

บรษิทัจดัการกองทนุไมไ่ดท้ำาตามหนงัสอืชีช้วนผูด้แูลผลประโยชนก์จ็ะเอาผดิบรษิทัจดัการกองทนุแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุได้

เช่นกัน นอกจากน้ี กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุน ดังนั้นผลประกอบการหรือ

ความนา่เชื่อถอืของบรษิทัจดัการกองทนุจงึไมเ่ปน็เครื่องชีว้ดัถึงผลตอบแทนหรอืเปน็หลกัประกันของเงนิลงทนุแตอ่ยา่งใด

 2. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนส่วนบุคคล

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน

บคุคล (กองทนุสว่นบคุคล) ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2550 ใบอนญุาต

เลขที่ 0008/2550 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 

   โดยกองทุนส่วนบุคคล คือ กองทุนที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนหรือกลุ่มผู้ลงทุนนำาเงินและทรัพย์สินมารวมกันเป็นเงินลงทุน

ก้อนใหญ่ และมอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดตามที่ได้

คาดหวังไว้ โดยมีการทำาสัญญากำาหนดขอบเขต นโยบายการลงทุนไว้ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร

 3. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำากัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 

ใบอนญุาตเลขที ่0001/2555โดยเริม่ประกอบธรุกจิประเภทการจดัการกองทนุสำารองเลีย้งชพีเมื่อวนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2553 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีลูกค้าประเภทกองทุนสำารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการ

   โดยกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ คือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่าย

ส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม “และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” นั่นคือ ลูกจ้างออมเงินเท่าไร 

นายจ้างช่วยลูกจ้างออมด้วยในจำานวนเท่ากันหรือมากกว่าท่ีลูกจ้างจ่ายเสมอ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของ

สวสัดกิารทีน่ายจา้งมีใหก้บัลกูจา้งเพื่อเปน็หลกัประกันทางการเงนิใหแ้ก่ลกูจา้งทีเ่ปน็พนกังานบรษิทัเอกชนหรอืรฐัวสิาหกจิ

ต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ”

 4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 

0009/2550โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 ในปี 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของธุรกิจจัดการกองทุนรวม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ปัจจุบันอยู่

ในระดับต่ำา ทำาให้นักลงทุนมองหาทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมกองทุนรวมก็ยังมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมเติบโตสูง โดยปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมจัดการกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้นจำานวน 4.27 ล้านล้านบาท สิ้นปี 2557 เพ่ิมขึ้น

จำานวน 0.78 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22.3 จากสิ้นปี 2556 สำาหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)



 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด  948,066.48   792,966.21  19.6%

 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด  899,146.04   751,053.08  19.7%

 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด   538,217.76   472,522.92  13.9%

 4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด  444,947.98   328,908.69  35.3%

 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)  276,517.04   230,996.86  19.7%

 6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด  256,009.06   182,260.32  40.5%

 7 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำากัด  195,194.27   161,812.83  20.6%

 8 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด  152,679.99   123,847.27  23.3%

 9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำากัด  190,314.86   155,117.91  22.7%

 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด  85,243.36   71,853.15  18.6%

 11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำากัด  44,376.00   33,466.18  32.6%

 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด  40,978.62   29,878.67  37.2%

 13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด  35,727.22   29,139.00  22.6%

 14 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด  59,349.92   55,435.07  7.1%

 15 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำากัด   27,306.21   15,932.83  71.4%

 16 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำากัด  30,967.00   27,966.46  10.7%

 17 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำากัด  21,292.21   20,715.47  2.8%

 18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด  16,302.53   4,284.00  280.5%

 19 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำากัด  8,992.13   4,342.52  107.1%

 20 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำากัด  1,422.58   532.90  167.0%

 21 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำากัด  759.22   481.33  57.7%

   รวมทั้งหมด  4,273,809.47   3,493,973.39  22.3%

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ( ล้านบาท)
  ณ 30 ธ.ค. 2557  ณ 30 ธ.ค. 2556 เปลี่ยนแปลง %

 ธรุกจิจดัการกองทนุรวมปจัจบุนัประกอบดว้ยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมทัง้สิน้ 21 ราย แบง่เปน็บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุนที่เป็นบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์จำานวน 12 ราย บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือธุรกิจหลักทรัพย์จำานวน 6 ราย 

และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทีเ่ปน็บรษิทัในเครอืธรุกจิการเงนิอื่นๆอกีจำานวน 3 ราย โดยภาพรวมของธรุกจิจดัการกองทนุ

รวม มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 88.63%

 ทัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ โซลารสิ จำากดั ไดเ้ลง็เหน็ถงึขอ้จำากดั และศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษิทัทีอ่าจดอ้ยกวา่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ ทำาให้บริษัทมีนโยบายการดำาเนินธุรกิจท่ีแตกต่างจากบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนอื่นๆ โดยทั่วไป โดยเน้นการวางตำาแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) ให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในตลาดอย่างรวดเร็ว เน้นการบริหารกองทุนเชิงรุกมากขึ้น และเป็นผู้นำา

ในการนำาเสนอกองทุนรวมชนิดใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนั้น เป็นผลให้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างมากในการออกกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำาหนดระยะเวลา (Rollover Fixed Income Fund) 

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor: AI) ตามนิยามที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด ในกองทุนที่มีชื่อว่า 

“พริวิเลจ” ทั้งนี้ บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (B/E) 

ของบริษัทเอกชนให้ขยายตัวมากขึ้น ช่วยเป็นแหล่งเงินทุนที่สำาคัญสนับสนุนการเติบโตของบริษัทเอกชนชั้นดีหลายแห่ง โดยใน

ป ี2558 นี ้บรษิทัจะมุง่เนน้ในการหาโอกาส และคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีม่ศีกัยภาพเตบิโต เพื่อมสีว่นรว่มในการพฒันาตลาดตราสาร

หนี้ในอนาคต

รายงานประจำาปี 2557
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 สำาหรับช่องทางการจัดจำาหน่าย บริษัทมีนโยบายการตลาดที่เน้นช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทน (Selling Agent : SA) เป็น

หลัก โดย ณ สิ้นปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส มีตัวแทนการจัดจำาหน่ายกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 ราย 

ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 2 ราย ได้แก่ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 18 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน), บริษัท

หลักทรัพย์ เออีซี จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด 

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน), บริษัท

หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ 

ธนชาต จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอ

เอสเค (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยงัไดข้ยายชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยไปยงัตวัแทนขายหนว่ยลงทุนซึง่ไดรั้บอนญุาต 

(LBDU : Limited broker, dealer and underwriter) อีก 2 รายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ 

เมจิก จำากัด และบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ณ สิ้นปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 26 คน โดยแบ่งเป็นผู้จัดการกองทุน  

3 คน เจ้าหน้าที่การตลาดและสนับสนุนการตลาด 6 คน และพนักงานในฝ่ายอื่นๆอีก 17 คน โดยบุคลากรทั้งหมดล้วนเป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นอย่างมาก

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส มีแนวทางการลงทุนสำาหรับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีกระบวนการตัดสินใจลงทุน ที่เป็นระบบ อาทิ การวิเคราะห์

ภาวะเศรษฐกจิทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศ การวเิคราะหห์ลกัทรพัยร์ายตวัจากปจัจยัพืน้ฐานและปจัจยัเชงิเทคนคิ การเขา้

พบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และการเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ของบริษัท

หลักทรัพย์ชั้นนำาต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ

 ทั้งนี้ บรษิทัได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee: IC) เพื่อคัดเลอืกหลักทรัพย์ และติดตามคุณภาพของ

หลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กันไปกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ที่

ควบคุมดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ภายใต้การควบคุมดูแลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สำานักงาน ก.ล.ต.) จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้ทำาธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดตลอดมา
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ความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากรายได้จากบริษัทย่อย ได้แก่

1)  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ดำาเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ โดยรายได้ และผลการดำาเนินงาน

ของธุรกิจหลักนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือความสามารถในการบริหารแผนกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว ปัจจัยภายนอก 

ก็มีส่วนสำาคัญ และอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของ 

ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของหน่วยงานกำากับดูแลของทางการ

  บริษัทมีแผนกลยุทธ์ ในการขยายฐานลูกค้า ประเภทธุรกรรม และการลงทุนใหม่ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน 

และเสถียรภาพของรายได้ ในระยะยาว ได้แก่

 -  บริษทัไดข้ยายธรุกจิดา้นวาณชิธนกจิไปยงัตา่งประเทศ โดยบรษิทัเปน็ทีป่รกึษาของบรษิทั BCEL - KT Securities Company 

Limited สปป.ลาว เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเป็นผู้จำาหน่าย และรับประกันการจำาหน่ายหุ้นที่จะเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ของ สปป.ลาว และในปี 2558 จะดำาเนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศในแถบอินโดไชน่า อย่างต่อเนื่อง

 -  บริษัทประสบความสำาเร็จจากการร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการขยายฐานลูกค้าของบริษัท ซึ่งสร้างรายได้ ให้กับบริษัท

อย่างต่อเนื่อง

 -  บริษัทเป็นผู้ออก Derivatives Warrant - DW ซึ่งได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปลายปี 2553 ต่อเนื่อง

ถึงปัจจุบัน และการทำา Arbitrage Trading ระหว่างตราสารการเงินในรูปแบบต่างๆในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ 

รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีทั้งตลาดแรกและตลาดรองซึ่งทำาให้บริษัทสามารถขยายฐานรายได้ ในธุรกิจใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้น

 -  บริษัทขยายการให้บริการลูกค้า High Net worth ผ่านธุรกรรม Private Fund Management ซึ่งบริษัทได้เริ่มทำาธุรกรรม

ตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้ฐานลูกค้าของบริษัทและธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่

2)  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด ดำาเนินธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยมีรายได้หลักมา

จากการบริหารจัดการกองทุน ดังน้ัน ปัจจัยเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก

ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน ซึ่งอาจส่งผลทำาให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการมีระดับลดลง และ

สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

  นอกจากนี้ ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจจัดการลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนรายใหม่ที่มี

ส่วนแบ่งการตลาด และฐานลูกค้าที่ยังไม่สูง ซ่ึงบริษัทจำาเป็นต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการทำา

ธรุกจิเมื่อเทยีบกบับรษิทัจดัการลงทนุรายใหญ่ในอตุสาหกรรม ดงันัน้ เพื่อจดัการกับปญัหาอนัอาจจะเกิดขึน้ดงักลา่ว บรษิทัมแีผน

ธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยง โดยการจัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีความหลากหลาย และขยายช่องทางการ

ซือ้ขายหนว่ยลงทนุใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้มากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้เพื่อเปน็การบรหิารความเสีย่งและเพิม่อตัราผลตอบแทน

ในระยะยาว

ปัจจัยความเสี่ยง
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

 ชื่อ จำานวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

 1 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  104,522,890 7.993

 2 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ  100,000,000 7.647

 3 QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 50,868,654 3.890

 4 DBS BANK LTD FOR CLIENT A/C SG1300297900 50,000,000 3.823

 5 น.ส. ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ  44,246,200 3.383

 6 MR. CHAKRIT SAKUNKRIT  43,131,200 3.298

 7 นายพิมล ศรีวิกรม์  31,373,300 2.399

 8 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

  CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 31,196,067 2.386

 9 บริษัทครบุรี แคปิตอล จำากัด  25,000,000 1.912

 10 MISS YIM KING CHRISTINA LAM 25,000,000 1.912

  อื่นๆ  802,398,615 61.358

  รวม  1,307,736,926 100.000

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย

สำาคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำาไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็น

ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำาหนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัทนั้น
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โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

 ชื่อและชื่อสกุล ตำาแหน่ง

 1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ • กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

   • ประธานกรรมการ

   • ประธานคณะกรรมการลงทุน

   • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน

 2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา • กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   • รองประธานกรรมการ

   • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

 3. นายพินิจ พัวพันธ ์ • กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

   • กรรมการผู้จัดการ

   • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ • กรรมการ

   • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

   • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

 5. นางพรพรรณ พรประภา • กรรมการอิสระ

   • กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน • กรรมการอิสระ

   • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

   • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด ์ • กรรมการอิสระ

   • ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

   • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ • กรรมการอิสระ

   • กรรมการบรรษัทภิบาล

 9. นายชาคริต สกุลกริช • กรรมการ

   • กรรมการบรรษัทภิบาล

 10. ดร. ธนศักด์ิ วหาวิศาล • กรรมการอิสระ

   • กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 นายสมพร ศศิโรจน์ • เลขานุการบริษัท

   • เลขานุการคณะกรรมการ

   • เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เปน็ผูร้บัผดิชอบกจิการของบรษิทัฯ และมอีำานาจหนา้ทีด่ำาเนนิการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์

และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทัฯ และ

มีอำานาจกระทำาการใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่หรอืหลายคนปฏบิตังิานอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได ้โดยรายละเอยีดการมอบ

อำานาจตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การมอบอำานาจทีท่ำาใหผู้ร้บัมอบอำานาจสามารถพจิารณาและอนมุตัใิหท้ำารายการท่ีผูรั้บมอบอำานาจหรือบคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชื่อและจำานวนกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา

สำาคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในป	ี2557

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 8

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 8

3. นายพินิจ พัวพันธ์ 6

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ 6

5. นางพรพรรณ พรประภา 3

6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน 8

7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด ์ 8

8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 8

9. นายชาคริต สกุลกริช* 2

10. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล** 2

หมายเหตุ  * นายชาคริต สกุลกริช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (แทนนายโรเบิร์ต  

วิลเลยีม แมค็มลิเลน็ ซึง่ครบรอบออกตามวาระ) โดยการแตง่ตัง้ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากสำานกังาน ก.ล.ต. ในวันที ่21 พฤษภาคม 2557 และบรษิทัฯ  

ได้ดำาเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

  ** ดร.ธนศกัดิ ์วหาวศิาล ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการอสิระตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2557 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557 (แทนนายเจมส ์ไมเคิล 

เคลโซ ซึ่งครบรอบออกตามวาระ) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ

จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
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2. ผู้บริหาร

 ชื่อและชื่อสกุล ตำาแหน่ง

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  - รองประธานกรรมการ

  - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

2. นายพินิจ พัวพันธ ์ - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

  - กรรมการผู้จัดการ

  - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

3. นายสมพร ศศิโรจน ์ - เลขานุการบริษัท

  - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

4. นางบรรจิตร จิตตะนุศาสตร์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี การเงิน และบริหารเงิน

   บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

   (ตามสญัญาใหบ้ริการระหวา่งบริษัทหลกัทรัพย ์ซมีโิก้ จำากัด (มหาชน)

   และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด)

3. เลขานุการบริษัท
  นายสมพร ศศโิรจน ์ดำารงตำาแหนง่เลขานกุารบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2556 เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 

2556

 

 โครงสร้างองค์กร

Outsource from KTZ
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Nominating & 
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Board of Directors
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Committee

Chief	Executive	Officer

Chaipatr Srivisarvacha

Advisory	Group

Pinit	Puapan

Business

Development

Company 
Secretary Office

Corporate 
Services

Research

Investment	Group

Chaipatr	Srivisarvacha

Business	Support	Group	

Somporn	Sasiroj
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รายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

ตำาแหน่ง - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ
   - 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)
สัดส่วนการถือหุ้น  7.65%
ประสบการณ ์
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
12 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
26 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 สิงหาคม 2557 - กรรมการไม่มีอำานาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
มีนาคม 2546 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท น้ำาตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด
2554 - ปัจจุบัน - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ บริษัท นิวคอร์ป จำากัด
2552 - ปัจจุบัน  - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ บริษัท เอเซียกังนัม จำากัด
2553 - 2554  - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2554  - กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2550 - 2553 - ประธานกรรมการและประธานบริหาร บริษัท แปซฟิคิ แอสเซท็ส ์จำากัด (มหาชน)
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นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำาแหน่ง - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ
   - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   - รองประธานกรรมการ
   - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 18 เมษายน 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา MBA (Finance), Illinois Benedictine College (พ.ศ. 2527)
การอบรม - Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546)
   - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น  0%
ประสบการณ ์
28 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด 

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

ตำาแหน่ง - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ
   - 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%
ประสบการณ ์  
2 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน  - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) 
3 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน  - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 - 8 พฤศจิกายน 2556 - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
21 พฤษภาคม 2550 - 21 ตุลาคม 2551 - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) 
28 ตุลาคม 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการมีอำานาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
28 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2557 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
28 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน  - กรรมการมีอำานาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด
สิงหาคม 2552 - 29 มีนาคม 2556  - กรรมการ Thanh Cong Securities J.S.C.
2545 - ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำากัด
2545 - ปัจจุบัน  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
    บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท จำากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำากัด
2556 - ปัจจุบัน  - กรรมการมีอำานาจ บริษัท เวลา ชะอำา เรสซิเดนเซส จำากัด
ปัจจุบัน - กรรมการมีอำานาจ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำากัด 
2557 - ปัจจุบัน - กรรมการมีอำานาจ บริษัท มะลิกรุ๊ป 2012 จำากัด 
2553 - 31 มกราคม 2555 - กรรมการ, BCEL-KT Securities Co., Ltd.
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นางพรพรรณ พรประภา

ตำาแหน่ง - กรรมการอิสระ
   - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 18 เมษายน 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา Marry Mount College, U.S.A.
การอบรม - Audit Committee Program (พ.ศ. 2551)
   - Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2551)
สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%
ประสบการณ ์
21 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน -  กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน -  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จำากดั (มหาชน)
2520 - ปัจจุบัน  -  กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำากัด
2522 - ปัจจุบัน  -  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนถาวร จำากัด
2522 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติถาวร จำากัด
2523 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำากัด

รายงานประจำาปี 2557
040



นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน

ตำาแหน่ง - กรรมการอิสระ
   - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา - B.Bus., Fellow of the Financial Services Institute of Australasia
   - Fellow of the Thai Institute of Directors
การอบรม Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2554)
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ประสบการณ ์
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
   - กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บริษัทหลกัทรัพย ์ซมีโิก้ จำากัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน  - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
เมษายน 2557 - ปัจจุบัน  - ที่ปรึกษา, MBMG Corporate Solutions Co., Ltd.
20 กันยายน 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557 - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
18 มีนาคม 2553 - 19 กันยายน 2556 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2556  - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2551 - 31 ธันวาคม 2556  - Executive, Thai Strategic Capital Management Co., Ltd.
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นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์

ตำาแหน่ง - กรรมการอิสระ
   - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา EAC’s Internal School, Copenhagen
การอบรม - 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) 
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ประสบการณ ์
10 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
   - กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บริษัทหลกัทรัพย ์ซมีโิก้ จำากัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
    บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
10 พฤษภาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2557 - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จำากดั (มหาชน)
10 พฤษภาคม 2555 - 20 กันยายน 2556 - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
เมษายน 2555 - ปัจจุบัน  - Vice Chairman บริษัท อีซีซีโอ (ประเทศไทย) จำากัด
ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน  - Executive Board Director บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำากัด
   - Executive Board Director, PT ECCO Indonesia
   - Executive Board Director, PT ECCO Tannery Indonesia
มกราคม - มีนาคม 2555  - ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
มกราคม 2550 - ธันวาคม 2554 - Sr. Executive บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
มกราคม 2544 - ธันวาคม 2550 - Executive Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
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นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ตำาแหน่ง - กรรมการอิสระ
   - กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527)
   - MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523)
การอบรม - 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)
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ประสบการณ ์
10 พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน  - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำากัด (มหาชน)
มิถุนายน 2553 - ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)
มิถุนายน 2553 - 2555 - Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์

ตำาแหน่ง - กรรมการ
   - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
   - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 กันยายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. 

(พ.ศ. 2532)
การอบรม -
สัดส่วนการถือหุ้น 2.40%
ประสบการณ ์
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
   - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
8 พฤษจิกายน 2556 - ปัจจุบัน  - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
มกราคม 2532 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำากัด
มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน  - นายกสมาคม สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน  - ประธานคณะกรรมการอำานวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต 
    โรงเรียนศรีวิกรม์ - ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
มกราคม 2555 - ปัจจุบัน  - กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
มกราคม 2556 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2536 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำากัด (มหาชน)
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นายชาคริต สกุลกริช

ตำาแหน่ง - 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%
ประสบการณ ์
28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
13 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
มกราคม 2543 - ปัจจุบัน  - Co-Founder, Principal, Sherriff Group Thailand
   - กรรมการมีอำานาจ Sherriff Global Private Ltd.
   - กรรมการมีอำานาจ AML Global Ltd.
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ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล

ตำาแหน่ง - 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)
การอบรม - Directors Certification Program (DCP)
   - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ประสบการณ ์
28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จำากดั (มหาชน)
16 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำากัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน  - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำามันอพอลโล (ไทย) จำากัด
2549 - ปัจจุบัน  - อาจารย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ตำาแหน่ง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
   - เลขานุการบริษัท
   - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
   - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
   - MBA, University of Northern Washington, U.S.A.
   - MBA, Siam University
การอบรม - Directors Certification Program (พ.ศ. 2557) (DCP 186/2014)
   -  BRP 11/2013 (พ.ศ. 2556)
   - CRP 6/2013 (พ.ศ. 2556)
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ประสบการณ ์
23 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จำากดั (มหาชน)
   - เลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
   - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
23 สิงหาคม 2556 - 8 พฤศจิกายน 2556 - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน - กรรมการมีอำานาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด
2550 - ปัจจุบัน  - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี การเงิน และบริหารเงิน
   (ตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
   และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด)
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2533)
สัดส่วนการถือหุ้น 0.00001%
ประสบการณ ์
เมษายน 2552 - ปัจจุบัน  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี การเงิน และบริหารเงิน 
    บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำากัด
เมษายน 2547 - กันยายน 2551 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
    บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2541 - มีนาคม 2547 - ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

นายสมพร ศศิโรจน์

นางบรรจิตร จิตตะนุศาสตร์
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บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด

ที่ตั้งสำานักงาน  เลขที่ 287 ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประเภทกิจการ  ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน

วันที่จัดตั้งบริษัท  วันที่ 28 มิถุนายน 2549

รายชื่อกรรมการ

บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

ที่ตั้งสำานักงาน เลขที่ 287 ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประเภทกิจการ  ธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

วันที่จัดตั้งบริษัท  วันที่ 30 พฤษภาคม 2543

รายชื่อกรรมการ

 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

 1.  นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ
 2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการมีอำานาจ, ประธานกรรมการบริหาร
 3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการมีอำานาจ
 4. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการมีอำานาจ
 5. นายพินิจ พัวพันธ ์ กรรมการมีอำานาจ
 6. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง กรรมการมีอำานาจ
 7. นายเชาว์ อรัญวัฒน ์ กรรมการไม่มีอำานาจ
 8. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 9. ดร.อุตตม สาวนายน กรรมการอิสระ
 10. นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการมีอำานาจ
 11. ดร.สุริยา จินดาวงษ์ กรรมการไม่มีอำานาจ, กรรมการตรวจสอบ

 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 2.  นายพินิจ พัวพันธ ์ กรรมการมีอำานาจ
 3. นายเลิศศักดิ์ ผลอนันต์  กรรมการมีอำานาจ
 4. นายสมพร ศศิโรจน์  กรรมการมีอำานาจ
 5. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  กรรมการ
 6. นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย ์ กรรมการ
 7. นายประเวศ สุทธิรัตน ์ กรรมการอิสระ
 8. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการ
 9. นายเพิ่มพล ประเสริฐล้ำา กรรมการอิสระ
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บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท  บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำากัด

ที่ตั้งสำานักงาน  789/128 หมู่ที่ 1 ตำาบล หนองขาม อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ประเภทกิจการ  ให้บริการอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง

วันที่จัดตั้งบริษัท  วันที่ 5 เมษายน 2547
 

รายชื่อกรรมการ

 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

 1. นายเคลาส์ เบนท์ จอร์เกนเซ่น กรรมการผู้จัดการ
 2. น.ส.วิภาวรรณ สมานัตตานนท ์ กรรมการ
 3. นายสจ๊วต พอล วอร์คเกอร์ กรรมการ
 4. นายโอเล่ย์ คีทิล ไทเก้น กรรมการ
 5. นางนฤมล จันทร์เจ็ด กรรมการ
 6. นายจิรายุ เชื้อแย้ม กรรมการ
 7. นางอรพร เลิศธุวานนท์ กรรมการ
 8. นางจรรยา พานทอง กรรมการ
 9. นายคิม คอนราด จอร์เกนเซ่น กรรมการ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 (1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) กรรมการบริษัทฯ

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ • กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

  • ประธานกรรมการ

  • ประธานคณะกรรมการลงทุน 

  • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 665,000 127,717

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา** • กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • รองประธานกรรมการ

  • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน - -

3. นายพินิจ พัวพันธ์** • กรรมการมีอำานาจในการจัดการ

  • กรรมการผู้จัดการ

  • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน - -

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ • กรรมการ

  • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

  • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 390,000 127,717

5. นางพรพรรณ พรประภา • กรรมการอิสระ

  • กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 330,000 317,935

 ชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทน
   ค่าตอบแทน โบนัส*
   รายเดือนและ 
   เบี้ยประชุม
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 ชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทน
   ค่าตอบแทน โบนัส*
   รายเดือนและ 
   เบี้ยประชุม

6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน • กรรมการอิสระ

  • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 490,000 448,370

7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ • กรรมการอิสระ

  • ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 435,000 578,804

8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ • กรรมการอิสระ

  • กรรมการบรรษัทภิบาล 320,000 125,000

9. นายชาคริต สกุลกริช • กรรมการ

  • กรรมการบรรษัทภิบาล 120,000 -

10. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล • กรรมการอิสระ

  • กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 104,667 -

 กรรมการลาออก   215,000 1,274,457

 รวม   3,069,667 3,000,000

หมายเหตุ  * เป็นโบนัสจากผลการดำาเนินงานบริษัทฯ ในปี 2556 ซึ่งจ่ายในปี 2557
  ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

  (ข) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

 รูปแบบค่าตอบแทน  จำานวนเงินรวม (บาท)

 เงินเดือนและโบนัส 9,824,500

 (2)	 ค่าตอบแทนอื่น

  ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 554,313 บาท
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การกำากับ
ดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดี” จากผลสำารวจบรรษัท 

ภิบาล ปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการนำาเสนอ

ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลัง 

การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ

   ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุม 

ตามวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำาหรับการเข้าร่วม 

การประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 

วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา

  สิทธิในการออกเสียง

   ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่ม

ทางเลอืกใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยจดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเปน็ผูรั้บมอบอำานาจจากผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถ้อืหุน้

ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถระบมุตอิอกเสยีงในแตล่ะวาระเพื่อใหผู้ร้บัมอบอำานาจปฏบิตัติาม นอกจาก

นี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฏเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัด

ให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถาม

   ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุย 

กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง

  สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

   ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ท่ีผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ของบริษัทฯ
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 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และตั้งคำาถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย

   สำาหรับวาระสำาคัญต่าง ๆ เช่น การเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ 

เป็นรายคน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

   บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองใน 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ ใน

ที่ปลอดภัย และพร้อมสำาหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกำาหนดให้กรรมการทุกคนและ 

ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบอย่างสม่ำาเสมอ

 3. การคำานึงถึงบทบาทของของผู้มีส่วนได้เสีย

   บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำาคัญต่อการเจริญเติบโตและ 

ความสำาเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังน้ี

  3.1 ผู้ถือหุ้น

    บรษิทัฯ คำานงึถงึความโปรง่ใสในการเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคญัตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นทนัเวลาโดยผา่น

ช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่าน

ทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำา Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็น

ลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

  3.2 ลูกค้า

    “ความพงึพอใจของลกูคา้” เปน็นโยบายสำาคญัในการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไดมุ้ง่พฒันาบรกิารและสรา้งสรรค์

บริการใหม่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางการนำาเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการลงทุน  

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหา 

ในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะนำา 

  3.3 พนักงาน

    บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกรรมแบบเดียวกัน โดยมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

    เพื่อธำารงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเททำางานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต่ำากว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตาม

โครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan) 
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    พนกังานทกุคนทีเ่ขา้รว่มปฏบิตังิานกบับริษัทฯ จะไดรั้บการแนะนำา Orientation และไดรั้บคูม่อืพนกังานเพื่อใหท้ราบ

ถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการทำางาน หลักเกณฑ์การลางาน 

ระเบยีบวนิยัการทำางาน รวมทัง้คูม่อืสมาชกิประกันสขุภาพแบบกลุม่ การประกันชวีติ การประกันสขุภาพ เงนิกองทนุ

สำารองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้

กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจำา

ทกุป ีการจดัใหม้แีผนฉกุเฉนิสำาหรบัการปฏบิตังิานนอกสถานที ่กรณเีกดิเหตกุารณร์า้ยแรงทีท่ำาใหพ้นกังานไมส่ามารถ

เขา้มาในสถานทีท่ำาการของบรษิทัฯ ได ้การจดัใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทีท่ำางานในอาคาร เปน็ตน้

 

    บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม 

สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถใน

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม และกฎระเบียบ

ใหม่ของหน่วยงานของรฐัในด้านกจิกรรมของกลุ่มพนักงาน บรษิัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะตา่งๆ เพื่อประโยชนส์ว่นรวมของบรษิทัฯ อาทเิชน่ การรว่มรณรงคก์ารประหยดัพลังงาน, 

การเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี

และความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมทำาบุญบริษัทฯ ประจำาปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่  

ตลอดจนกิจกรรมการกีฬาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย 

  

    บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักด์ิศรี 

ของความเป็นมนุษย์ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆโดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน  

ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มท่ีโดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน  

ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะ

เปน็ปญัหากบัคณะกรรมการได้โดยตรงผา่นทางเวปไซตข์องบริษัทฯ หรือหนว่ยงานกำากับดแูลของบริษัทฯ ซึง่จะเปน็

ผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำาการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรกำากับดูแล และ/หรือรายงาน

ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้รายงานผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ 

ซึ่งจะรับรู้ ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะ 

การร้องเรียนจากพนักงานจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

  3.4 องค์กรกำากับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ

    บริษัทฯ ได้บริหารกิจการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรท่ีกำากับดูแล ได้แก่ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

หนว่ยงานของรฐัอื่นๆ อาทเิชน่ กรมสรรพากร ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณชิย ์เปน็ต้น 

อย่างเคร่งครัด 

    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น การเข้าร่วม 

เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา  

ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง, การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

    ในปี 2556 บริษัทฯได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ของบรษิทัฯ โดยกำาหนดหา้มมใิหพ้นกังานเรยีกรบัประโยชนห์รอืทรพัยส์นิใดโดยมชิอบเพื่อจงูใจใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้

การปฏบิตัหินา้ที่ในทางที่ไมช่อบ หรอืผดิจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชนส์ว่นบคุคลหรอืทำาใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบที่ไม่

เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำาผิดกฏหมายหรือ
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ตำาแหน่งหน้าที่ของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

อย่างสม่ำาเสมอโดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระตามขอบเขตท่ีจะกำาหนดต่อไป  

บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

    แนวนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทและ 

บุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การกำาหนดระเบียบ แนวทาง

ปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

    บริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการที่ใช้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

เพียงพอ

    บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมแกก่รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ  

ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำาความผิด

    บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ท้ังภายในและภายนอก และมีช่องทางท่ีสามารถใช้ในการร้องเรียน

อย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว

  3.5 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

    บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วย

เหลอืแบง่ปนัตอ่สงัคมสว่นรวมตามโอกาส รวมท้ังไดป้ฏบิตัตินในฐานะพลเมอืงของสงัคม เมื่อภาครัฐไดอ้อกกฎหมาย 

ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำามาถือปฏิบัติ และกำาหนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่ง

ทีจ่ะชว่ยยกระดบัมาตรฐานของบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละสถาบนัการเงนิของประเทศไทย ในดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติ 

อันเป็นมรดกที่มนุษย์โลกพึงรักษาไว้

    บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำานักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำาวัน โดยใช้ระบบ

ไปรษณยีอ์เิลคทรอนคิสแ์ละเครื่องมอืสื่อสารท่ีทันสมยัในการชว่ยลดปริมาณขยะกระดาษและสว่นท่ีสามารถนำากลบั

มาใช้ ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำานักงานอีกด้วย บริษัทได้ฝึกอบรมให้พนักงานได้ ใช้

เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

    บริษัทฯ มีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียและได้เปิดเผยช่องทางดังกล่าวในรายงาน

ประจำาปีหรือเวปไซต์ของบริษัทฯ

  3.6 เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง

    ในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่าฐานะการเงิน

และผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ทีจ่ะรองรับได ้การจดัใหม้หีลกัประกันท่ีพอเพยีงในการประกันหนี ้การบริหารงาน

รายงานประจำาปี 2557
054



อยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อใหบ้รษิทัฯ มีความสามารถทีจ่ะชำาระหนี้ได้ บรษิทัฯ ไม่มีนโยบายทีจ่ะปกปดิ

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ การปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ 

คัดเลือกคู่ค้าที่มีสินค้าและบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระทำาผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือ

ทุจริต มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการจัดหา

สินค้าและบริการจากผู้กระทำาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อจะมีการนำางานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายใน

บริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่ค้า

    ในปี 2557 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า  

สิง่แวดลอ้มหรอืถกูดำาเนนิการโดยหนว่ยงานกำากบัดแูลเนื่องจากไมไ่ดป้ระกาศขอ้มลูจากเหตกุารณส์ำาคญัภายในเวลา

ที่ทางการกำาหนด

    ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนท่ัวไปหรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนถูกละเมิดสิทธิหรือกรณีพบการ 
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 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงการกำากับดูแลกิจการด้วย

การยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ใน 

ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังคำานึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และรอบคอบ

   บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำากับดูแลทุกประการ

    บริษัทฯได้กำาหนดนโยบายว่า การทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

   นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยนำาผล 

การประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ 

ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

   บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิท่ีจะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเอง

เข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจง

แสดงถึงผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละสดัสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยรวมไปถงึขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทัง้ทางตรงและทางออ้ม

ดังนี้
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  การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

  การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการ / ผู้บริหาร จำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที ่ ผลต่าง
 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-57 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 100,000,000 100,000,000 0

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 0 0 0

นายพินิจ พัวพันธ ์ 0 0 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม ์ 31,373,300 31,373,300 0

นางพรพรรณ พรประภา 182,100 182,100 0

นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน 0 0 0

นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด ์ 0 0 0

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 0 0 0

ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล 0 0 0

นายชาคริต สกุลกริช 44.332,700 43.131,200 (1,201,500)

นายสมพร ศศิโรจน์ 0 0 0

นางบรรจิตร จิตตะนุศาสตร์ 101 101 0

   สำาหรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงาน

ประจำาปีฉบับนี้และในเวปไซต์ของบริษัทฯ 

   ในป ี2557 กรรมการแตล่ะทา่นไดเ้ขา้รบัการพฒันาและฝกึอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัหินา้ที ่

ดังปรากฎในหัวข้อ รายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร

  การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลรายงานฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ ใหม้ขีอ้มลูทางบญัชท่ีีถูกตอ้ง ครบถว้น 

โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำารงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมท้ังได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานที่เป็นจริง

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำาหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ  

มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำาหนดทางกฎหมายต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

   คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลสอบทานงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินท่ีได้เสนอมาเป็นท่ีผิดสังเกต และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการมี 

ความชดัเจน พอเพยีง และถกูตอ้งตามควรในสาระสำาคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้ระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดีไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

รายงานประจำาปี 2557
056



  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ มีการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการ 

แต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในจำานวนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบ 

ที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้จำานวนคา่ตอบแทนรวมจะไมเ่กนิจำานวนที่ไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น

  

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร :  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด  

ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร  

โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยคำานึงถึงผลประกอบการ 

ของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแย่งชิงบุคลากรในอุตสาหกรรม

    : ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

       บริษัทกำาหนดอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ 

ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประ สบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท

ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะ 

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับ 

ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัและผลงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร) และกองทนุสำารอง

เลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ค่าตอบแทนในระยะยาวขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

  จำานวนค่าตอบแทน  : โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

   ข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะกำาหนด

วันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียก

ประชุมเพิ่มได้ตามความจำาเป็น 

   เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งกำาหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม 

ให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละคร้ัง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้

กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัท 

จะเป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทำารายงานการประชุม

   บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ ในท่ีปลอดภัย และพร้อมสำาหรับ 

ให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

และผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดทำารายงานจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2544

   รายชื่อกรรมการและจำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2557”
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  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

   คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 

ทางการเงนิ หรอืขอ้มลูทัว่ไปทีส่ำาคญัทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหุน้ บรษิทัฯ จะเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ  เพื่อใหผู้ล้งทนุ

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีการเสนอข้อมูลต่างๆ  

ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทำา Press Release เป็นต้น

   นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ทั้งทาง โทรศัพท์ หรือผ่านทาง website ของบริษัทฯ ในส่วน

ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปรากฎใน website ได้ ดังนี้ 

  บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)

  ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์

  เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์ : (66-2) 624-6399 โทรสาร : (66-2) 624-6398 

  www.seamico.com 

  ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทและโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทแล้ว

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

   คณะกรรมการบริษทัฯ จะประกอบดว้ย กรรมการท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิ

ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ 

ตลอดจนกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น

  -  คณะกรรมการบริษัทฯจะได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานของบริษัทฯ จากการประชุม 

คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯจะให้ความเห็นและอนุมัติในเรื่องดังกล่าวและจะมีการทบทวนทุกปี

  - มกีารแบง่แยกอำานาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและอนกุรรมการตา่ง ๆ  และฝา่ยจดัการอยา่งชดัเจน

  -  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก  

เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

  - กำาหนดให้มีฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  - กำาหนดอำานาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

  คณะกรรมการมีอำานาจอนุมัติ  

  -  การจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

  - เป้าหมายและนโยบายการดำาเนินธุรกิจ

  -  การทำาธุรกรรมหรือการกระทำาใดๆ อันมีผลกระทบที่สำาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของ 

บริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

  -  การทำารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในประเภทและ 

ขนาดรายการ ที่ไม่จำาเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  - ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

  - รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 

  - แต่งตั้งและกำาหนดอำานาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ

  - การกำาหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำานาจในการทำานิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
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  - การกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำาธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ

  - ผลประกอบการรายไตรมาสและประจำาปีของบริษัทฯ

  - การทำาสัญญาใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำาธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำาธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำาคัญ

  - การจัดให้มีการกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

  - การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการข้างต้น 

   บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือแนะนำาธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบ

การบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการท่านใหม่ที่เข้ารับตำาแหน่งในโอกาสต่อไป

   นอกจากน้ัน กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติภารกิจ 

ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่มมุมองการบริหารงานดา้นตา่งๆ โดยสว่นใหญเ่ปน็หลกัสตูร

ต่างๆ ที่หน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำานักงาน กลต. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ  

อย่างสม่ำาเสมอโดย บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น 

การเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

   โดยในปี 2557 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตร จัดโดย

นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด ์ 3rd National Director Conference 2014  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   “Improving Corporate Governance : 

   Key to Advancing Thailand” 

   ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำาตารางการประชุม 

คณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุม

ของตนได้อย่างเต็มที่ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการในช่วงเวลาท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถ 

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

ของการประชุมทั้งปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดท่ีจะกำาหนดองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม 

คณะกรรมการว่า ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

   บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำาหนดจำานวนบริษัทจด ทะเบียนที่กรรมการ

แต่ละคนจะไปดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้งกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทว่า ควรมีกำาหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน

   บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ 

ได้กำาหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการ 

ในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริม 

การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มี

การติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย
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   คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา 

ผลงานและปัญหา เพื่อการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำา หนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบ กับผลปฏิบัติงาน 

อย่างมีหลักเกณฑ์

   บริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน ทักษะ 

ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 

1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ 

   ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมา ซึ่งประเมินโดยการประเมินตนเอง 

ของกรรมการบริษัท ในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี

  หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์

   เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายสำาหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

  - กำาหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำากับบุคคลภายนอก

  -  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

  -  เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ ในงบการเงินและรายงานประจำาปี ในส่วนของรายงานของ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

  -  กำาหนดนโยบายและวธิกีารกำากบัดแูลเปน็ลายลกัษณอ์กัษรเพื่อปอ้งกนัไม่ใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งนำาขอ้มลูภายใน

ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายในทำาหน้าที่กำากับดูแลเพื่อให้เป็นไป

ตามนโยบาย

  จริยธรรมธุรกิจ

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทัฯ และมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้โดยสม่ำาเสมอ 

โดยเฉพาะฝ่ายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual กำาหนดบทบาท

หน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เร่ิมเข้าร่วมงานซึ่งบริษัทฯ  

มีการติดตามกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการกำาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

  - การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

    บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ  

โดยคำานึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็น 

ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไก

การถ่วงดุลที่เหมาะสม 

   คณะกรรมการบริษัทฯ จำานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

   - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)  จำานวน   2 ท่าน

   - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)  จำานวน 8 ท่าน 

   ซึ่งประกอบด้วย

   - กรรมการอิสระ (Independent Director)  จำานวน   5  ท่าน

   - กรรมการจากภายนอก (Outside Director)  จำานวน   3  ท่าน
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   บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

   1. กำากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

   2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

  - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

    เพื่อความชัดเจนโปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลรายงาน

ทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน ระบบการกำากับดแูลกจิการ ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีก่ำาหนดไว ้รวมทัง้มบีทบาท

หนา้ที่ในการเสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอกรวมทัง้กำาหนดคา่สอบบญัช ีเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั

โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ตรวจ

สอบภายนอกและฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ควรได้รับ

การพิจารณาอย่างเร่งด่วน 

  - การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

    ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา

  - คณะอนุกรรมการ

   บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 

   • คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) 

   • คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee) 

   • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) 

   • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) 

    เพื่อแบง่เบาภาระหนา้ทีก่ารทำางานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และศกึษาในรายละเอยีดและกลัน่กรองงานตามความ

จำาเป็น โดยมีการกำาหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการ

ที่เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

  - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้

   ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

    บริษัทฯ ได้ ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ 

ของฝา่ยงานทีห่ารายได ้ออกจาก ฝา่ยงานทีท่ำาหนา้ทีป่ฏบิตักิารและควบคมุการปฏบิตังิาน อยา่งชดัเจน โดยในระดบั

ฝ่ายงานน้ันได้กำาหนดอำานาจหน้าที่การดำาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่ง

แยกหนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานและผูต้รวจสอบและอนมุตัอิอกจากกนัเพื่อใหเ้กดิการถว่งดลุและมกีารตรวจสอบระหวา่งกัน

อย่างเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

อย่างสม่ำาเสมอ
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   ด้านการตรวจสอบภายใน

    บริษัทฯ มีฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่

ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกัและกิจกรรมทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการตามแนวทาง

ทีก่ำาหนดและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และพระราชบญัญตัิ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    เพื่อให้ฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งอกีตำาแหนง่หนึง่ อกีทัง้ใหม้กีารจดัประชมุเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

    คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติ 

ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการ 

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือ

หลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมี 

สาระสำาคัญ ดังนี้

  หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย์	ซีมิโก้	จำากัด	(มหาชน)

  1. ปรัชญาการทำางานของบริษัทฯ

    บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กล่าวคือ ความรับผิดชอบ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และ การสร้างคุณค่าในระยะยาว 

แก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัย ในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คือ

 

    ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการปฏิบัติเป็นท่ีเชื่อถือต่อผู้ท่ีมีผลประโยชน์ 

ร่วมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน

  2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  

เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

  3. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการบริษทัฯ มจีำานวนทีเ่หมาะสมและสมดลุระหวา่งกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารกบักรรมการที่ไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิาร 

รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำากับดูแลและกลั่นกรองงาน 4 คณะ ได้แก่

   • คณะกรรมการลงทุน

   • คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

   • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

   • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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     คณะกรรมการสรรหา มีหน้าท่ีคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 

โดยกรรมการผูอ้อกจากตำาแหนง่ไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตำาแหนง่ไดอ้กี สำาหรบัวาระของกรรมการเฉพาะ

เรื่อง จะเป็นไปตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ 

 

     ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจำาปี

  4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

    คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นใน 

หลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน กลต.  

โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหารงานได้ โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็น 

มืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี 

    คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและ

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือ 

งดการออกเสียง 

    คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ฝีา่ยกำากับและตรวจสอบภายในทีเ่ปน็อสิระ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำา

    คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยอย่างเป็นธรรม 

โดยจัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน

   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

    คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยวาระต่างๆ จะคำานึงถึงผลประโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย

    ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

    คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจำาปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย

กำาหนด

    คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญประจำาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยอาจเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ไดต้ามทีเ่หน็สมควร ซึง่ในการประชมุแตล่ะครัง้ บรษิทัฯ จะสง่หนงัสอื

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 กำาหนด และรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการ 

อย่างสม่ำาเสมอ

  6. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    บริษัทฯ กำาหนดให้มี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผู้บริหาร และ 

จรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเป็นระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เชน่ กำาหนดมาตรการในการขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยง

กัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกท้ัง ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดระเบียบการดูแล 

การใช้ข้อมูลภายในของฝ่ายงานต่างๆ การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานให้มีความโปร่งใส

  7. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

    บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยกำาหนดมาตรการ 

วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอของ

การควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัใหม้นีโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร 

พนกังานทกุคน มหีนา้ทีร่บัผดิชอบดำาเนนิการประเมนิ ตดิตาม สนบัสนนุใหม้โีครงสรา้งและระบบบรหิารความเสีย่ง

ที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

  8.  นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน

    บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำารายงานทางการบัญชีและการเงินท่ีถูกต้อง ทันเวลา 

เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสม 

และถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ 

อย่างเพียงพอ 

  9. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

    คณะกรรมการบรษิทัฯ และฝา่ยจดัการ มหีนา้ทีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนใหเ้ปน็ไปตามกฎระเบยีบ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ กลต. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรืออาจรับทราบข้อมูลภายในจาก

หนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายทำาการซือ้ขายหุน้ทีม่ขีอ้มลูภายในขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชน รวมทัง้หา้ม กรรมการ 

ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่สำาคัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ 

ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้กำาหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

  10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

    บริษัทฯ มีนโยบายจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับชาติ  

ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการลงทุน	(Investment	Committee)

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธาน 14/14

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการ 14/14

3. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการ 10/14

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ กรรมการ 9/14

5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการ 14/14

 นายสมพร ศศิโรจน์ เลขานุการ

1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด ์ ประธาน 4/4

2. นางพรพรรณ พรประภา  กรรมการ 3/4

3. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล  กรรมการ -

 นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ  เลขานุการ

 ชื่อและชื่อสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557

 ชื่อและชื่อสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

 •  คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุน 

จะสอดคลอ้งกบัสภาวะของตลาดการเงนิ และประเภทของการลงทนุในแตล่ะตราสารในขณะนัน้ ๆ  โดยพจิารณาภาพรวม

ของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

 • คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	(Audit	and	Risk	Management	Committee)

 กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน 

 • ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	 และการรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

 1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบ 

และบรหิารความเสีย่งอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ  ทีเ่หน็วา่จำาเปน็และเปน็เรื่องสำาคัญ

ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

 2.  สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทาน

ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายใน

 3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำานวนบุคลากรของฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายใน

 4. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายใน

 5.  มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมท้ังการประเมินผลงานของผู้อำานวยการ 

ฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายใน

 6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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 7.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 8.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำานึง

ถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง

ประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

 9.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

 10.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย 

เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำาคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำาหนด ได้แก่ 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

 11.  จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ 

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล 

ดังต่อไปนี้

  -  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง  

ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

  -  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  -  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 14.  ดำาเนินการใดๆ ที่จำาเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการพิจารณา ประเมินผล และควบคุม

ดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำาคัญ ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(Nominating	and	Compensation	Committee)

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธาน 3/3

2. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด ์ กรรมการ 3/3

3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการ 3/3

 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เลขานุการ

 ชื่อและชื่อสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 1.  พิจารณา ตัดสินใจ และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆดังนี้

  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

  - ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

  - สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง

  - อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม

รายงานประจำาปี 2557
066



 2.  พจิารณา ใหค้วามเหน็ และขอ้เสนอแนะ เก่ียวกับโครงการเสนอขายหุน้แก่กรรมการและพนกังาน เพื่อยื่นผลการพจิารณา

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

 3.  เสนอบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเปน็ผูก้ำาหนดหลกัเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการสรรหา

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	(Corporate	Governance	Committee)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ประธาน

2. นายชาคริต สกุลกริช กรรมการ

3. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ

 นายสมพร ศศิโรจน์ เลขานุการ

 ชื่อและชื่อสกุล ตำาแหน่ง

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบรรษัทภิบาล ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม

 2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 3.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท ให้ความเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงตาม 

ความเหมาะสม

 4.  เสนอวธิกีารประเมนิผลการทำางานของกรรมการบริษัท ตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมท้ังร่วมประเมนิผลและตดิตามแก้ไข

ปรับปรุงตามผลการประเมิน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 (1) กรรมการอิสระ

  การคัดเลือกกรรมการอิสระ

   ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑ์ทั่วๆไปเช่นเดียวกับกรรมการอื่น เพียงแต่ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้

  คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำาหนด ดังนี้

  บริษัทฯ กำาหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำาหนดขั้นต่ำาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

  1.  ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ 

อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

  2.  ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน/พนกังาน/ลกูจา้ง/ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำา/ผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้

รับการแต่งตั้ง)

  3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือ 

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

   (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

    • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้การบริการทางวิชาชีพ

    •  ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา 

ทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
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    • ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ

     - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี

     - กรณีเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

    •  ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางทำานองเดียวกับข้อกำาหนดว่าด้วยการทำารายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

    •  ลักษณะความสัมพันธ์: กำาหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรม

ปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับ 

ความช่วยเหลือทางการเงิน

    •  ระดับนัยสำาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ 

แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 

6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำารายการในครั้งนี้ด้วย

   (ข)  กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคล

นั้น

   (ค) กำาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   (ง)  ขอ้ยกเวน้: กรณมีเีหตจุำาเปน็และสมควร ซึง่มไิดเ้กิดขึน้อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนื่อง กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำาคัญท่ีกำาหนดในระหว่างดำารงตำาแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ กอ่น และมตท่ีิไดต้อ้งเปน็มตเิอกฉนัท์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งเปดิเผยความสมัพนัธ์

ดงักลา่วของกรรมการรายนัน้ไว้ ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ Filing) แบบแสดง

รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ 

จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำารงตำาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้อง 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

  5.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

  7.  กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติาม 1-6 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการ

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

	 (2)	 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

   การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหา

จะกำาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณา โดยจะนำาเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

  คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่ง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามมาตราเดียวกัน 
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   กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มี 

ส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมท้ังหลีกเลี่ยง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

  กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้

  (1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2)   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)   บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา เปน็ผู้ไดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพงึ

มีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

   ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการโดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนัก

ถงึความสำาคญัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่วา่เปน็แรงสนนัสนนุท่ีสำาคญัตอ่การเจริญเตบิโตและความสำาเร็จของบรษิทัฯ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทาง

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และตั้งคำาถามเป็น 

การล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือกำาหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน

กี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด ซึ่งบริษัทฯ  

ไดส้ง่กรรมการแตล่ะทา่นของบรษิทัเขา้รว่มเปน็กรรมการ บรษิทัฯ จงึมกีรรมการของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ

ในบริษัทย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ ให้คำาแนะนำาไว้

   กรณีการดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ กำาหนด

นโยบายไว้ว่า สามารถกระทำาได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศท่ีองค์กรกำากับดูแลกำาหนด รวมท้ังไม่ก่อให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ทำาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง 

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

 1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด (บริษัทย่อย) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

069
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)



 1. บล.ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) 100.00

 1. ธ.กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 50.40 

 2. บล. ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) 49.64 

 3. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 0.36

 1. นายโอเล่ย์ ไทเก้น 28.04 

 2. นางนฤมล จันทร์เจ็ด 19.06

 3. บล. ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) 19.05

 4. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 33.85

 ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)

 ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)

 ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)

 2) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด (บริษัทร่วม) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

 3.) บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำากัด (บริษัทร่วม) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

 การเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีข้อกำาหนดของ 

บริษทัฯ ทีจ่ะตอ้งไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ กอ่น โดยจะตอ้งพจิารณา การมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกอบการพจิารณา กรณบีรษิทัฯ จะแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการอสิระ 

หรอืกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการชดุใดๆ จะพจิารณาใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายดงักลา่วกำาหนดเชน่เดยีวกนั นอกจากนี ้กรรมการ

และผูจ้ดัการของบรษิทัฯ บรษิทัรว่ม และบรษิทัยอ่ยจะตอ้งไดรั้บความเหน็ชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

 บรษิทัฯ กำาหนดขอบเขตอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ปน็ตวัแทนของบรษิทัฯ ในบรษิทัรว่มหรอื

บรษิทัยอ่ยในการควบคมุหรอืมสีว่นรว่มในการกำาหนดนโยบายทีส่ำาคญัตอ่การดำาเนนิธรุกจิ โดยบรษิทัฯ มอบหมายใหต้วัแทนของ

บริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการควบคุม

ภายในที่ดี โดยพิจารณากำาหนดข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ อำานาจอนุมัติต่างๆเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอำานาจในการปฏิบัติ

งานที่ทำาให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย

 บริษัทฯ มีกลไกในการกำากับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน  

การทำารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอื่นใด

ของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปในทำานองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของ 

บรษิทัฯ ตา่งเปน็บรษิทัหลกัทรพัยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มหีนา้ทีต่อ้งเปดิเผยขอ้มลูตามทีก่ฎหมาย

กำาหนดไว้ตามปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีท่ีจะต้องทำางานประสานกันในเรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำากับดูแลท่ีเป็นอิสระของแต่ละบริษัทเป็น 

ผู้กำากับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 

ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ อย่างโปร่งใส

 บริษัทฯ มีการกำาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  

และกลไกอื่นในการกำากับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น 

รายงานประจำาปี 2557
070



 1.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระท่ีมีความสำาคัญต่างๆ เช่น 

การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

 2.  ในทางบรหิาร บรษิทัฯ กำาหนดใหต้วัแทนทีบ่รษิทัฯ สง่เขา้ไปเปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มมหีน้า

ที่ต้องรายงานผลการดำาเนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

หรือกรณีที่มีเรืองใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและอนุมัติ 

หรือพิจารณาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 บริษัทฯ มีข้อตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด บริษัทร่วม  

ข้อตกลงที่มีสาระสำาคัญต่อการบริหารงานคือ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) จะโอนสินทรัพย์ท่ีใช้งานใน 

การดำาเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจ 

หลกัทรพัย ์จากการเปดิเสรธีรุกจิหลกัทรพัย ์โดยบรษิทัฯจะหยดุประกอบธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ชัว่คราว 

ตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด และทั้งสองฝ่าย 

ต่างมีอำานาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

 ในป ี2557 คณะกรรมการบรษิทัฯไดม้บีทบาทในการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯใหเ้ปน็ไปโดยถกูตอ้งตามกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯกระทำาการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด 

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ กำาหนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ ของบริษัทฯ 

เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีสามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าท่ีความรับผิดชอบใช้ข้อมูลดังกล่าว  

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

 นโยบายและมาตรการต่างๆ	ที่บริษัทฯ	กำาหนดสำาหรับป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	มีดังนี้

 1.   การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอำานาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพี้นที่การปฏิบัติงานชัดเจน 

เป็นสัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพี้นที่ในฝ่ายงานที่สำาคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ฝ่ายวาณิชธนกิจ  

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายค้าตราสารหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำานักงานบริหารความเสี่ยง  

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 2.   หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำาหนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทีด่ ีรวมถงึนโยบายและระเบยีบปฏบิตัติา่งๆ ของบรษิทัฯ เพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และสามารถ

กำากับดูแลได้ เช่น

  2.1   ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ท่ีกำาหนดให้พนักงานทุกคน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ 

เท่าน้ัน และเปิดเผยข้อมูลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ  

หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถกำากับดูแลได้

  2.2   ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่กำาหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อาจล่วงรู้

ขอ้มลูภายในตามตำาแหนง่หนา้ที ่อนัอาจมสีาระสำาคัญตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยทีข่อ้มลูดงักลา่วยงัไมเ่ปดิ

เผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี จนถึงวันทำาการ 

ถัดไป หลังจากวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงาน 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและ

รับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้า

และบุคคลทั่วไป

  2.3   การกำากับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำาหนดให้เจ้า

หน้าที่การตลาดที่มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าทำาการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น รวมถึงมี
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ข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามประกาศของ กลต.  

ให้ครบถ้วนถูกต้อง

  2.4  การกำากับดูแลมิให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป

 3.  มีการกำาหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุน 

ของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ 

ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด ก่อนท่ีข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ 

สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป

 

   อยา่งไรกด็ีในเดอืนพฤษภาคม 2552 บรษิทัฯ ได้โอนยา้ยธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ รวมถงึทรพัยส์นิและ

บคุคลากรทีส่ำาคญัและเกีย่วขอ้งเกอืบทัง้หมดไปทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จำากดั ซึง่เปน็ไปตามขอ้ตกลงตามแผนรว่ม

มือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหห้ยดุการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จากสาเหตุดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ เพื่อให้การบริหารงาน 

มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการควบคุมภายใน และการดูแลเรื่องการ 

ใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการสำาคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ 

ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

   บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท  

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำานวนเงิน 600,000 บาท และ 300,000 บาท

ตามลำาดับ

	 2.	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

   ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม (บริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำากัด) ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำานวนเงิน 

30,000 บาท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เนื่องจากบริษัทร่วมใช้ผู้สอบ

บัญชีคนละรายกับบริษัทฯ

7.  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
 บริษัทฯในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนดและ 

เป็นไปตามเกณฑ์การกำากับกิจการที่ดีอันเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 1)   การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ในการกำากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ในทางวิชาการต่างๆ กฎ เกณฑ์  

กฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรกำากับดูแลเพื่อเพิ่มความรู้ 

ความเขา้ใจในการกำากบัดแูลการปฏบิตังิานใหม้ากขึน้ เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดตีอ่กันทัง้ในระหวา่งผูด้แูลการปฏบิตังิาน 

ด้านหลัก ทรัพย์และองค์กรกำากับดูแล

 2)  การจัดให้ผู้กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่

สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และอบรมความรู้ดังกล่าว (refresher course) ทุกสองปีนับแต่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งครั้งแรก

รายงานประจำาปี 2557
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ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) 
คำานึงถึงการมีส่วนร่วม

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซึ่งนับเป็นภารกิจสำาคัญที่

บริษัทได้ดำาเนินการควบคู่ไปพร้อมๆ 
กับการดำาเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ 

และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด 
มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติที่สำาคัญ 
ได้แก่ มิติการศึกษา และสังคม 

ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่างๆ
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CSR
การดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน่ึงใน

องค์ประกอบที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด 

(มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ 

จำากดั คำานงึถงึความรบัผดิชอบในการดำาเนนิธรุกจิ

ด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักการบรรษัท 

ภบิาลเปน็เครื่องกำากบัการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ ใน

ปี 2557 บรษิทัไดด้ำาเนนิกจิกรรมทีค่ำานงึถงึความรบั

ผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

การส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ได้แก่
1.	 โครงการสร้างสุข(า)	ให้น้อง	โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ	์จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่เปิด

สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนเป็นชาวเขา

เผ่าม้งทั้งหมด 150 คน ครูและบุคลากรอีกจำานวน 14 คน จากการสำารวจความ

จำาเปน็ในการพฒันาและปรบัปรงุของโรงเรยีน พบวา่ โรงเรยีนมคีวามขาดแคลน

ห้องสุขา เนื่องจากมีห้องสุขาใช้ร่วมกันเพียง 4 ห้องเท่านั้น

บรษิทัฯ จงึรว่มสนบัสนนุงบประมาณและระดมทนุจากพนกังาน เพื่อจดัสรา้งหอ้ง

สุขาเพิ่มเติมอีกจำานวน 4 ห้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน

	 ห้องสุขาที่ใช้	 อาคารเรียน	 นักเรียน	รร.บ้านไทยสมบูรณ์

ห้องสุขาใหม	่จำานวน	1	หลัง	(4	ห้อง)

รายงานประจำาปี 2557
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บริษัทฯ เล็งเห็นความจำาเป็น
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่บริษัทฯ 
ทำากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2553 จึงได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ 
และระดมทุนจากพนักงานเพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว 

ให้เพียงพอกับจำานวนนักเรียน 
รวมถึงให้เป็นแหล่งจัดกิจกรรม

สำาหรับชุมชน
ให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย

นอกจากการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของพนักงานควบคู่

กนัดว้ย โดยใชก้ารกฬีาเปน็เครื่องมอืในการพฒันาดงักลา่ว บริษัทฯ สนบัสนนุใหพ้นกังานเลน่กีฬาและสง่เสริมนกักีฬาท่ีมคีวามสามารถ

ให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

การแขง่ขนักฬีาหลกัทีจ่ดัเปน็ประจำาทกุป ีไดแ้ก ่การแขง่ขนัฟตุบอล Singha Broker Cup การแขง่ขนัแบดมนิตนั Broker Badminton 

Championship สำาหรับในปี 2557 ได้เพ่ิมการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว  

เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 

เช่น บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย 

ชมรมนักข่าวและกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคี

ระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย

2.	 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา	โรงเรียนบ้านซำาแฮด	

จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านซำาแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5) อำาเภอลำาปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนจำานวน 157 คน ครูและบุคลากรจำานวน  

13 คน ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลนอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน

และชมุชน จงึจดักิจกรรมหาทนุทรพัย์ในการสรา้งอาคารอเนกประสงค ์

ในรูปแบบ “ผ้าป่าการศึกษา” ขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล

เพื่อเปน็การสง่เสรมิดา้นการกีฬา เสรมิสรา้งสขุภาพ ปลกูฝงัน้ำาใจนกักฬีา 

ให้เกิดขึ้นในสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

เพื่อการกุศลกับเครือข่ายธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรายได้ท่ีเกิดจากการจัด

กิจกรรมเหล่านั้น นำาไปใช้สนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์

และสาธารณกุศลต่างๆ
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การสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์
เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญต่อการเสริมสร้าง

คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนในสงัคม บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการมอบเงนิบรจิาคใหแ้กห่นว่ย

งาน 2 แห่ง ดังนี้

(1)	 มูลนิธิรามาธิบดี

เป็นองค์กรการกุศลเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุน

ให้ประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสใน

การรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง เงิน

บริจาคนอกจากจะนำาไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซ้ืออุปกรณ์ 

เครื่องมือทางการแพทย์แล้ว เงินบริจาคอีกส่วน

หนึ่งยังนำาไปสนับสนุนการสร้างสถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการ

แพทยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ  และมโีรงพยาบาลทีส่ามารถใหบ้รกิารผูป้ว่ยทกุระดบั

อย่างบูรณาการ ต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างน้ีสถาบันฯ อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

ก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ ในปี 2560 

(2)	 โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆเ์ปน็โรงพยาบาลทีภ่าครฐั

ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษา

พยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธทั่ว

ประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จึง

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อประโยชน์

ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร

ท่ีอาพาธและสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการช่วยจรรโลง

พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง

การทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อเปน็การทำานบุำารงุพระพทุธศาสนา และสบืทอดวฒันธรรมประเพณี บริษัทฯ ไดร่้วมเปน็เจา้ภาพทอดกฐนิสามคัคปีระจำา

ปกีบัหนว่ยงานตา่งๆ ไดแ้ก ่การรว่มทอดกฐนิสามคัค ีเพื่อเปน็พทุธบชูาสบืทอดพระพทุธศาสนาและเพื่อประโยชน์ในกจิกรรม

ทางศาสนา ณ วัดโขดหิน จังหวัดระยอง การร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุให้แก่พุทธศาสนา เช่น 

ศาลาปฎิบัติธรรม กำาแพงและประตูวัด การสร้างและปรับที่ดินเตรียมสร้างพระอุโบสถ ณ สำานักสงฆ์พุทธ-ขยันตี จังหวัด

ขอนแก่น เป็นต้น

ดว้ยความตระหนกัดวีา่ศาสนามบีทบาทสำาคญัในการโนม้นำาใหค้นในสงัคมมเีมตตาธรรมตอ่กนัและเปน็แนวทางเสรมิสรา้ง 

ความสงบสุขของสังคม บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมและทำานุบำารุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาส

ให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนคู่ค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท้ังภายใน

และภายนอกสถานท่ีบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม
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กิจกรรมภายนอก	: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและ

วิปัสสนา ในสถานที่ต่างๆ ตามความศรัทธาเพื่อเป็นการฝึกการเจริญสติ ทำาให้เกิด “สมาธิ

และสติปัญญา” ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ สามารถดำาเนินชีวิต

ได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมภายใน	: ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายธรรม

โดยกราบนมัสการพระคุณเจ้าหลายรูปมาแสดงธรรมในหัวข้อต่างๆ 

เพื่อสง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์รมกีารพฒันาดา้นอารมณ ์มทีศันคติ

ที่ดีต่อการทำางาน เกิดทักษะในการทำางานอย่างมีความสุข บุคลากร

ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำาไปประพฤติ

ปฏิบัติในการทำางานและชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

077
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)



สำาหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับหัวหน้า 

ฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเก่ียวกับ 

งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจำาป ี2557 และการเปดิเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การหารอืรบัฟงัคำาชีแ้จง

และเสนอแนะ เกี่ยวกบัปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัทฯ 

และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 

1.	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณา จากข้อมูลที่ได้รับ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุ 

ให้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำาคัญ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า 

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน 

ประจำาปี สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน ถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

2.	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือ 

ผู้สอบบัญชี

 -ไม่มี- 

3.		 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการ 

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง  

ครบถว้นอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมตเิหน็วา่บคุคลดงักลา่วมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำางาน

ที่เหมาะสมกับการดำารงตำาแหน่งดังกล่าว

 

 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดใน 

เอกสารแนบ 3

 อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

 /ความสัมพันธ์  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่  จะเป็นรายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ  โดยการคิดราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไป  เช่นเดียวกับลูกค้าอื่นดังที่

ได้เปิดเผยใน ตารางรายการระหว่างกัน 

การอนุมัติรายการจะเป็นตามกฎเกณฑ์และนโยบายที่กำาหนดโดย ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาสำาหรับรายการระหว่างกันที่มีอยู่เดิม

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ

รายการระหว่างกัน 

1)	 Quam	Limited

 บริษัทในกลุ่ม Quam
 บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
 นายเบอร์นาร์ด พูลีโอ้ และ
 นายเคนเน็ท คิน ฮิง แลม

2)	 Quam	Securities	Company 

	 Limited

 บริษัทในกลุ่ม Quam
 บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
 นายเบอร์นาร์ด พูลีโอ้ และ
 นายเคนเน็ท คิน ฮิง แลม

3)	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

	 โซลาริส	จำากัด 
 (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ 
 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
 นายพินิจ พัวพันธ์

- เจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น

- ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย

- ค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
- เจ้าหนี้อื่น
- รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล

-
-

-
-

0.03
-

0.45

-
-

-
3.35

0.04
0.10
0.56

0.02
0.19

0.09
0.09

0.07
-

0.10

- คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

- ตามสัญญาที่ตกลงกันในอัตราร้อยละ 
 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
 ของกองทุน

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

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

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
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	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

 /ความสัมพันธ์  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

3)	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

	 โซลาริส	จำากัด 

 (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)

 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ 

 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ

 นายพินิจ พัวพันธ์

4)	 บริษัทหลักทรัพย	์เคที	ซีมิโก้	จำากัด

 (บริษัทร่วมของบริษัทในปัจจุบัน)

 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ 

 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, 

 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ

 นายพินิจ พัวพันธ์

5)	 Thanh	Cong	Securities	

	 Company	J.S.C.

 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ

 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

- รายจ่ายค่าบริการงานด้าน

 กำากับดูแลการปฎิบัติงาน

- รายจ่ายค่าเช่าสำานักงาน

- รายรับค่าบริการ

- เจ้าหนี้อื่น

- รายจ่ายค่าบริการ

- รายจ่ายค่าเช่าสำานักงาน

- รายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน

- รายได้ค่าบริการงานวิจัย

- ลูกหนี้อื่น

-

0.12

-

0.53

5.61

-

-

3.00

0.03

0.03

0.73

2.08

0.61

3.25

0.15

-

2.80

-

-

-

-

0.22

1.80

0.59

5.25

-

0.16

- ตามสัญญาที่ตกลงกัน 10,000 บาทต่อเดือน

 ตัง้แตว่นัที ่5 สงิหาคม ถงึ วนัที ่5 พฤศจกิายน

 2556

- ตามสัญญาที่ตกลงกันเดือน เมษายน -

 กรกฎาคม 2556 105,315 บาทต่อเดือน 

 ตัง้แตส่งิหาคม 2556 เปน็ตน้ไป 62,025 บาท

 ต่อเดือน

- ตามสัญญาที่ตกลงกัน 521,000 บาทต่อเดือน

 (เมษายน - กรกฎาคม 2556)

- เป็นไปตามมูลค่าค้างชำาระจริง

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000

 บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

 เป็นต้นไป 440,000 บาทต่อเดือนและตั้งแต่

 เดือนมิถุนายน 2557 487,500 บาทต่อเดือน

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503 

 บาทต่อเดือน (มกราคม - มีนาคม 2556)

- ตามที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 

 15 ของรายได้

- ตามที่ตกลงกันตามสัญญา

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคม

2557

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.64

ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เดือนเมษายน 2556

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88

นายพินิจ พัวพันธ์ ลาออกจาการ

เป็นกรรมการในบริษัท

Thanh Cong Securities Company 

J.S.C. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ) รายงานประจำาปี 2557
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	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

 /ความสัมพันธ์  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

6)	 บริษัทบีคอน	ออฟชอร์	จำากัด

 (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)

 มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ 

 คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม

7) รายการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์  

 จัดการกองทุน โซลาริส จำากัดและ

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

 (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

 ในปัจจุบัน)

- ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน

- รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำานักงาน

- ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วย

 ลงทุนจ่าย

- ค่าบริการจัดการ

- รายรับค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล

4.81

0.31

0.97

0.59

1.00

-

-

0.59

1.11

-

-

0.02

0.88

3.54

-

- ตามอัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงิน

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 

 18,000 บาท ต่อเดือน เดือนมีนาคม 2557  

 ทำาสัญญาใหม่ ค่าเช่าตามสัญญา 

 ที่ตกลงกัน 30,525 บาท ต่อเดือน

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

- 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

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.05

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)



	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

 /ความสัมพันธ์  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

1)	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

	 โซลาริส	จำากัด 
 (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ 
 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
 นายพินิจ พันพันธ์

2)	 บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้		จำากัด 
 (บริษัทร่วมของบริษัทในปัจจุบัน)
 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ
 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,
 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
 นายพินิจ พัวพันธ์

- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
 ณ วันสิ้นงวด

- ชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม

- มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม 
 ณ วันสิ้นงวด
- ลงทุนในกองทุนรวมที่บริหาร
 โดยบริษัทย่อย
- ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม
 ที่บริหารโดย บริษัทย่อย
- มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 ณ วันสิ้นงวด
- ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร
 โดยบริษัทย่อย
- ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน
 ส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทย่อย

- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 
 ณ วันสิ้นงวด

50.06

9.90

-

31.20

122.21

60.28

-

55.00

1,239.40

20.14

17.40

100.72

10.00

-

96.31

-

293.69

1,237.50

19.19

25.00

-

6.00

40.65

384.43

380.99

-

1,087.50

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

- ตามมูลค่าเงินลงทุน

- ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

- ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

- ตามมูลค่าเงินลงทุน

- ตามมูลค่าเงินลงทุน

-  ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.64

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน รายงานประจำาปี 2557
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	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

 /ความสัมพันธ์  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

3)	 Thanh	Cong	Securities	

	 Company	J.S.C.

   มี กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ
     คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

4)		บริษัทเอฟโวลูชั่น	แคปปิตอล	

	 จำากัด	(มหาชน)

 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 
 คือนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

5)		บริษัทบีคอน	ออฟชอร์	จำากัด

 (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
 มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ 
 คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม

- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 
 ณ วันสิ้นงวด

- จ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
 (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 โซลาริส จำากัด)

- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 
 ณ วันสิ้นงวด
- มูลค่าเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน 
 ณ วันสิ้นงวด

92.60

6.75

60.00
19.89

94.26

-

-
-

88.55

-

-
-

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

- จำานวน 4.55 ล้านหุ้น 
 หุ้นละ 1.487317 บาท

-  จำานวน 2 ล้านหุ้น หุ้นละ30 บาท
-  ตามมูลค่าเงินลงทุน

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

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการของ บริษัท
เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม
2555

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.05

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)



	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

 /ความสัมพันธ์  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

 /ความสัมพันธ์  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

- ไม่มีรายการ

- ไม่มีรายการ

3. การให้กู้ยืม

4. สัญญาการจัดการ หรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

รายงานประจำาปี 2557
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบ	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ 

   โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ

   และราคาไม่ทำาให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 

3. การให้กู้ยืม -  ไม่มีรายการ -

4. สัญญาการจัดการ หรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ -  ไม่มีรายการ -

 รายการระหว่างกัน ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

มาตรการในการทำารายการระหว่างกันและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความโปร่งใส โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดโดย ก.ล.ต.

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น 

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันจะเป็นรายการลงทุนในบริษัทย่อย, บริษัทร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร

โดยบริษัทย่อย หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวโยงในการทำารายการระหว่างกันจะเป็นดังรายชื่อ

ที่เปิดเผยข้างต้น

085
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)



คำาอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของผลการดำาเนินงานในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิในปี 2557 จำานวน 158 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2556 ซึ่งมีกำาไรสุทธิ 134 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับจากบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส) (“โซลาริส”)  

เพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านบาทเป็น 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท เนื่องจากโซลาริสสามารถบริหารกองทุนรวมและกองทุน 

ส่วนบุคคล ทำารายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 287 และมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นจาก 4 พันล้านบาท  

เป็น 16.30 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 280 นอกจากนี้บริษัทมีกำาไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านบาท เป็น 37 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท แบ่งออกเป็นกำาไรจากตราสารหนี้ 13 ล้านบาท กำาไรจากตราสารทุน 17 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่ง

เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากเดิม 163 ล้านบาท เป็น 145 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท จากส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท 

หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด (“เคที ซีมิโก้”) ลดลง 10 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำากัด  

(“บีคอน”) 8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 19.05 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่าย 

จากการดำาเนินงาน 103 ล้านบาท มาจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่ายของโซลาริส 21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  

39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่ 11 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 10 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 9 ล้านบาท และรายได้ 

ภาษีเงินได้ 5.4 ล้านบาท จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิในปี 2557 จำานวน 158 ล้านบาท

  ในปี 2557 ส่วนแบ่งการตลาดสำาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ เคที ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 2.96 มีปริมาณการซื้อขาย 

หลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 13 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายของบริษัท

หลกัทรพัย ์- Proprietary Trading) และสำาหรบัตลาดอนพุนัธ ์มสีว่นแบง่ตลาดสำาหรบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ภายใต้  

เคที ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 5.89 มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับที่ 4

 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทในป	ี2557

  หลังจากที่บริษัทโอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปดำาเนินการภายใต้ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552  

ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัจะองิจากผลการดำาเนนิงานของบริษัทหลกัทรัพย ์เคที ซมีโิก้ จำากัด โดยบริษัทจะรับรู้สว่นแบง่ผลกำาไร

ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก ้จำากดั ตามสัดส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 49.64 เป็นรายได้หลักในงบการเงิน รายได้ส่วนอื่นมาจาก

กำาไรจากเงนิลงทนุเพื่อคา้ประกอบกบัรายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผลจากการลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ

เพื่อบริหารเงนิและสภาพคลอ่งของบรษิทัและรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคลของโซลารสิ 

 

 ธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม

 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) 

 •  ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 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)

รายงานประจำาปี 2557
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 การขยายฐานลูกค้าและบริการ

 •  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด มีปริมาณลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 20.50 โดยฐานลูกค้าจากเครือข่าย

ของธนาคารกรุงไทยเพ่ิมขึ้นสูงถึงร้อยละ 27.90 ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เคทีซีมิโก้ มีการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ 

ในกลุ่มประเทศอินโดจีนอย่างต่อเนื่อง 

 •  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ โซลารสิ จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ย ไดอ้อกจำาหนา่ยกองทนุรวมเพิม่เตมิอกีจำานวน 10 กองทนุ

ในปี 2557 มูลค่ากองทุนรวมทั้งสิ้นที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 9,583 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 มีกองทุนรวมและกองทุนส่วน

บุคคลจำานวน 52 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการ มีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 16,303 ล้านบาท 

 ธุรกิจการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

 •  เคที ซีมิโก้ ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ และได้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์หลายประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล  

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และตราสารหนี้ทางการเงินประเภทอื่นๆ เป็นต้น  

โดยในปี 2557 เคทีซีมิโก้ ได้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์จำานวน 23 รายโดยมีมูลค่า 

การจัดจำาหน่ายทั้งสิ้น 9,053.45 ล้านบาท ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำาหน่าย 124.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556  

จำานวนการจัดจำาหน่าย 10 ราย มูลค่าการจัดจำาหน่าย 1,866.95 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดจำาหน่าย 19.15 

ล้านบาท”

 กิจกรรมการลงทุนของบริษัท

 •  บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด เป็นจำานวนเงิน 1,239.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 49.64

 •  บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities J.S.C (“TCSC”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์

ในประเทศเวียดนาม เป็นจำานวนเงิน 156.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.88 เท่ากับปีก่อน

   ในปี 2557 บริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำาหรับเงินลงทุนใน TCSC เพิ่มจำานวน 1.6 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 ค่าเผื่อการด้อยค่าสำาหรับเงินลงทุนดังกล่าวรวมจำานวนทั้งสิ้น 63.42 ล้านบาท ทำาให้ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

ดังกล่าวมีจำานวน 92.60 ล้านบาท

 •  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริษัททำาสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด 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 จำากัด จำานวน 60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 19.05 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 โดยบีคอนประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบและจำาหน่ายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยให้แก่อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง

 ภาพพจน์ของบริษัท

 •  บริษัท ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำาปี 2557 ซึ่งประเมินโดยสมาคม 

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 •   บริษทั ไดค้ะแนน “ด”ี จากผลการสำารวจบรรษทัภบิาล ป ี2557 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 สถานภาพทางการเงินของบริษัท

 •  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 2,374 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 2,408 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 158 ล้านบาท และ

ลดลงจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 6 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 118 ล้านบาท
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 •  จากการที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจ 

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

และบริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่  

30 เมษายน 2556 ตามหนังสืออนุมัติของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ก.ล.ต.ธ.

474/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 และจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพย 

์แห่งประเทศไทยที่ บสช. 05/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 บริษัทจึงไม่ต้องดำารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตาม 

หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำาหนดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

   อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา

การลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอยู่แล้วจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทต้องดำารงหลักประกัน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2557 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทสามารถดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

 • บริษัทปราศจากหนี้สินอื่นๆ

2. ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
 ปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 27

ค่าธรรมเนียมและบริการ 56.29 22.10 14.12 7.06

กำาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย ์ 37.21 14.61 6.87 3.43

ดอกเบี้ยและเงินปันผล 9.84 3.87 6.38 3.19

ส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 144.61 56.78 163.12 81.50

กำาไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม 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

(ล้านบาท)

 2557 2556
  จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

	 (1)	 รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์

  1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

     บริษทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิารในป ี2557 จำานวน 56 ลา้นบาท ซึง่เปน็รายไดจ้ากการจดัการ

กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42 ล้านบาท เนื่องจากโซลาริสสามารถบริหารกองทุน

รวมและกองทุนส่วนบุคคล ทำารายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 287 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นจาก 

4 พันล้านบาท เป็น 16.30 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 280

  1.2) กำาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

   ในปี 2557 บริษัทมีกำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 37 ล้านบาท เกิดจาก

   - กำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน 21 ล้านบาท

   - กำาไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 16 ล้านบาท

  1.3) ดอกเบี้ยและเงินปันผล

    ในปี 2557 บริษัทมีดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินปันผล

จากหลักทรัพย์รวม 9 ล้านบาท
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  1.4) ส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วม

    ในปี 2557 บริษัทได้รับส่วนแบ่งจากผลกำาไรในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้

เสียจำานวน 152 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำากัด 8 ล้านบาท

  1.5) กำาไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม

    เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2552 บรษิทัได้โอนธรุกจิไปยงับรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จำากดั โดยบรษิทัไดร้บัคา่ตอบแทน

สำาหรับการโอนธุรกิจดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน 500 ล้านบาท โดยวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ได้รับเงิน 300 ล้านบาท 

สว่นทีเ่หลอื 200 ลา้นบาท จะไดร้บัชำาระภายใน 3 ป ีโดยใชผ้ลการดำาเนนิงานของบริษัทหลกัทรัพย ์เคที ซมีโิก ้จำากดั 

เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้บริษัทได้รับค่าตอบแทนสำาหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท แล้วในปี 2555 เนื่องจากบริษัท

หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำากัด สามารถทำากำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (“EBITDA”) 

รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ ในสัญญา

    ณ วันโอนสินทรัพย์งบการเงินเฉพาะของบริษัทรับรู้กำาไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์  

เคท ีซมีโิก ้จำากดั 185 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามในงบการเงนิรวมบรษิทัรบัรูก้ำาไรจากการโอนสนิทรพัยแ์ละธรุกจิใหแ้ก่

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จำากัด 

ในอัตราร้อยละ 50.55 เป็นจำานวน 94 ล้านบาท ที่เหลือ 91 ล้านบาทแสดงเป็น “กำาไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่

บริษัทร่วมรอรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

    ทั้งนี้บริษัทจะรับรู้ “กำาไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อบริษัทมีสัดส่วนเงิน

ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ลดลง หรือ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด มีการขายสินทรัพย์

ที่รับโอนจากบริษัทออกไปให้กับบุคคลภายนอก 

    ในระหว่างปี 2552 - 2555 งบการเงินเฉพาะของบริษัทรับรู้กำาไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลัก

ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด เพิ่ม 200 ล้านบาท แต่ในงบการเงินรวมบริษัทรับรู้กำาไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจ

ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ 

จำากัด ในอัตราร้อยละ 50.55 จำานวน 100 ล้านบาทแสดงเป็น “กำาไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” 

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

    นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ได้มีการโอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัทบางส่วนออกไปให้กับบุคคล

ภายนอก บริษัทจึงตัดรายการ “กำาไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” และรับรู้เป็นกำาไรจากการโอน

สินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด จำานวน 35 ล้านบาท

    ในระหว่างปี 2556-2557 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด ได้มีการโอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัทบางส่วนออก

ไปใหก้บับคุคลภายนอก บรษิทัจงึตดัรายการ “กำาไรจากการโอนสนิทรพัย์ใหแ้กบ่รษิทัรว่มรอรบัรู”้ และรบัรูเ้ปน็กำาไร

จากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด จำานวน 8 ล้านบาท
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    รวมยอดกำาไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ ณ สิ้นปี 2557 จำานวน 148 ล้านบาท สรุปจากตาราง

ดังนี้

รับรู้ ณ วันโอนสินทรัพย์ (1 พ.ค. 2552) 185 94 91

ปี 2552 - 2555

รับรู้กำาไรจากการโอนสินทรัพย์ ให้ เคที ซีมิโก้ เพิ่ม 200 100 100

เคที ซีมิโก้ โอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัท

 ให้บุคคลภายนอก - 35 (35)

ปี 2556 - 2557

เคที ซีมิโก้ โอนสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัท

 ให้บุคคลภายนอก - 8 (8)

	 ยอดคงเหลือปลายงวด	2557	 	 	 148

 กำาไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่ บ. ร่วม กำาไรจากการโอนสินทรัพย์

 งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้

 (รายได้) (รายได้) (หนี้สิน)

	 (2)	 ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์

  ปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 54

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 20.98 20.44 6.31 9.46

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (2.70) (2.63) - -

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 82.67 80.57 66.06 99.09

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) 1.66 1.62  (5.70) (8.55)

รวมค่าใช้จ่าย	 102.61	 100.00	 66.67	 100.00

  2557 2556

  จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

 (ล้านบาท)

 (ล้านบาท)

 2.1) ค่าธรรมเนียมและบริการ

   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายในปี 2557 จำานวน 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน 

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อย

 2.2) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

   ในปี 2557 มีการปรับลดหนี้สงสัยจะสูญลง 2.7 ล้านบาทเนื่องจากมูลค่าหลักประกันเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าหลักประกันสำาหรับ

ปี 2556 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2555 จึงไม่มีผลกระทบต่อจำานวนหนี้สงสัยจะสูญในบัญชี
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	 (3)	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

   รายการคา่ใชจ้า่ยทีม่สีดัสว่นสงูเมื่อเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยดำาเนนิงานรวม ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 

48 และคา่ทีป่รกึษา ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 11 โดยคา่ใชจ้า่ยดำาเนนิงานรวมเพิม่ขึน้ 17 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 25 เมื่อเทยีบกับ

ปกีอ่น เกดิจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานเพิม่ขึน้ 10 ลา้นบาท เนื่องจากจำานวนพนกังานในบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้เมื่อ 

เทยีบกบัปกีอ่นและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารสถานทีเ่พิม่ขึน้ 3 ลา้นบาท เนื่องจากปรบัปรงุสำานกังานใหมแ่ละเชา่พืน้ทีส่ำานกังาน

เพิ่มขึ้น 

	 (4)	 กำาไร

   ในปี 2557 อัตรากำาไรสุทธิของบริษัทลดลงจากร้อยละ 67 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 62 ในปี 2557เนื่องจากการรับรู้ 

ส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียลดลง 18 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ค่าใช้

จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาท 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท

 (5)	 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

   อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2557 เท่ากับร้อยละ 6.70 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีอัตรา 

ร้อยละ 6.57

3. ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ
 -ไม่มี-

 ฐานะการเงิน

 1. สินทรัพย์

  1.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,640 ล้านบาท โดยร้อยละ 33 เป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน และร้อยละ 67 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

   ส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มจีำานวน 303 ลา้นบาท ลดลงจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 จำานวน 235 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44 จากปีก่อน (ดูรายละเอียดได้จากข้อ 2.1 กระแสเงินสด)

   เงินฝากสถาบันการเงิน

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจำาของบริษัทจำานวน 50 ล้านบาท ใช้เป็นหลักประกันแก่ธนาคารใน 

การออกหนังสือค้ำาประกัน เพื่อใช้ยื่นประกวดราคาในโครงการแห่งหนึ่ง เงินฝากประจำาอีก 12 ล้านบาท เป็นของ

โซลาริส เป็นเงินฝากปกติทั่วไป 

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์

    ในป ี2557 บรษิทัตัง้รายการคา่เผื่อการดอ้ยคา่สำาหรบัหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญัในบรษิทัหลกัทรพัย ์Thanh Cong 

Securities J.S.C. (“TCSC”) จำานวน 1.6 ล้านบาท ทำาให้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน TCSC ลดลงเป็น 92.6 

ล้านบาท จากราคาทุน 156 ล้านบาท
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    นอกจากน้ีบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริหารกองทุน

ส่วนบุคคลให้บริษัท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 60 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็น 

การลงทุนเพื่อบริหารเงินและสภาพคล่องของบริษัทเองโดยลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน 332 ล้านบาท 

และหุ้นกู้บริษัทเอกชน 26 ล้านบาท 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย

    เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2557 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยมมีตพิเิศษอนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีน ของบรษัิท

อกีจำานวน 9,900,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจำานวน 115,500,000 บาทเปน็ทนุจดทะเบยีน 125,400,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 1,800,000 หุ้น หุ้นละ 5.50 บาท เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตาม

มลูคา่ เพื่อใชเ้ปน็เงนิทนุหมนุเวยีนและขยายการประกอบธรุกจิโดยบรษิทัยอ่ยไดร้บัชำาระคา่หุน้เพิม่ทนุดงักลา่วแลว้

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำาระแล้วกับสำานักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

    เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัททำาสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจากบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 

จำานวน 4,550,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.48317 รวมเป็นเงิน 6,748,423.50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าภายใน 2 ปี  

นับจากวันชำาระราคาหากบริษัทสามารถจำาหน่ายหุ้นท้ังจำานวนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด  

แกบ่คุคลภายนอกในราคาตอ่หุน้หลงัหกัภาษแีละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี สงูกวา่ราคาตอ่หุน้ทีบ่รษิทัซือ้จากบรษิทั 

เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) บริษัทต้องชำาระเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นของหุ้นจำานวน 4,550,000 หุ้นแก่ 

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ซื้อหุ้นดังกล่าว  

กับบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) แล้ว โดยมีส่วนต่างผลขาดทุนจากการซื้อหุ้นจำานวน 5,563,540 

บาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเพิ่มเป็นร้อยละ 100

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 บริษัทได้ทำาสัญญาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำากัด ซึ่งประกอบ

ธรุกจิใหบ้รกิารตรวจสอบและจำาหนา่ยอปุกรณช์ว่ยชวีติและอปุกรณร์กัษาความปลอดภยัใหแ้กอ่ตุสาหกรรมพาณชิย์

นาวีและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง มูลค่าเงินลงทุน 60 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ 

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 19.05 ของทุนทั้งหมด

    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์ 

เคที ซีมิโก้ จำากัด เพิ่ม จำานวน 99,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 19.18 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49.60 เป็นร้อยละ 49.64 ของทุนชำาระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมสองบริษัทประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ 

จำากัด ร้อยละ 49.64 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 1,239.4 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธี 

ส่วนได้เสียเท่ากับ 1,447.3 ล้านบาท และบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำากัด ร้อยละ 19.05 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 

ตามราคาทุน 60 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 52.3 ล้านบาท
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   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 10 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย ์

จากการซื้อขายเงินลงทุนเพื่อบริษัท 3 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำาเนินคดี 63 ล้านบาท  

หักค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ 56 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวนแล้วตามเกณฑ์ของ

สำานักงาน ก.ล.ต. 

    ในปี 2557 บริษัทได้ตัดจำาหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมทั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องออกจาก

บัญชี จำานวน 201 ล้านบาท เนื่องจากศาลได้พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือคดีถึงที่สุดแล้ว

   ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ

    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำานวน 7.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 

409 เนื่องจาก บริษัทปรับปรุงอาคารสำานักงานเพิ่มเติม ซื้ออุปกรณ์สำานักงานและยานพาหนะเพิ่มรวมทั้งสิ้น 9.7 

ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งาน 2 ล้านบาท

   สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสุทธิ

    ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทรับโอนที่ดิน 26 ไร่ 93 ตารางวา ที่ อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากลูกหนี้ตั๋วแลก

เงินที่ครบกำาหนดแต่ผู้ออกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้เพื่อชำาระหนี้มูลค่า 157 ล้านบาท ที่ดินประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระที่ 220 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้เข้าทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวที่มูลค่า 

183.63 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินมัดจำารับล่วงหน้าจำานวน 39.63 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขของสัญญากำาหนดให้บริษัท

จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหากบริษัทได้รับชำาระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำานวน 144 ล้านบาท ภายในหนึ่งปีนับจาก

วันที่ทำาสัญญา 

    ที่ดินส่วนที่เหลืออีก 8 ล้านบาทเป็นที่ดินและอาคารชุดที่บริษัทได้รับโอนจากลูกหนี้เพื่อชำาระหนี้ และในปี 2557 

บริษัทจำาหน่ายที่ดินบางส่วนมูลค่า 2.2 ล้านบาทให้แก่บุคคลภายนอก

  1.2 คุณภาพของสินทรัพย์

    ในการแสดงรายการในงบการเงนิ บรษิทัไดร้บัรูค้า่เผื่อการปรบัมลูคา่ของสนิทรพัย์ไวอ้ยา่งครบถว้นตามมาตรฐานบญัชี

และประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปรายการสินทรัพย์

สำาคัญ ๆ ได้ดังนี้

   เงินลงทุน

    ณ 31 ธันวาคม 2557 จำานวนเงินลงทุนของบริษัท มีมูลค่า 506 ล้านบาท จากต้นทุน 562 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 19 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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  (ล้านบาท)

หลักทรัพย์เพื่อค้า    

หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 50.48 52.40

ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ภาคเอกชน 25.49 25.98

ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน 326.74 331.89

กองทุนรวม 2.87 2.87

รวม 405.58 413.14

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 7.56  -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ 413.14 413.14

เงินลงทุนทั่วไป  

 หุ้นสามัญ 156.51 93.08

 หุ้นบุริมสิทธิ 0.13 0.13

รวม 156.64 93.21

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  (63.43)  -

รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 93.21 93.21

รวมเงินลงทุน	-	สุทธิ	 506.35	 506.35

 ประเภทเงินลงทุน ราคาทุน/ทุนตัดจำาหน่าย มูลค่ายุติธรรม

   สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

    ร้อยละ 10 เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

    ร้อยละ 71 เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้เอกชนและต๋ัวแลกเงิน

     ร้อยละ 1 เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุน

    ร้อยละ 18 เป็นเงินลงทุนทั่วไป

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ

    บริษัทมียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 66 ล้านบาท จำานวน 3 ล้าน

บาทเป็นลูกหนี้ปกติที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ที่เหลือ 63 ล้านบาท เป็นหนี้อยู่ระหว่างดำาเนิน

คดี บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลหนี้ บริษัทมีนโยบายในการติดตาม

หนี้ค้างชำาระอย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักการเจรจาประนอมหนี้เป็นเบื้องต้น หากลูกหนี้รายใดไม่สามารถเจรจาตกลง

กันได้หรือปฏิเสธการชำาระหนี้ บริษัทจึงดำาเนินการตามกฎหมาย 

 2. สภาพคล่อง

  2.1 กระแสเงินสด

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 303 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จำานวน 

235 ล้านบาท โดยสัดส่วนกระแสเงินสดได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (160)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 43

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (118)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (235)

 กิจกรรม ล้านบาท
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    ทั้งนี้ บริษัทได้ ใช้เงินในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้

ในระยะเวลาไม่นาน ดังนี้

   กิจกรรมดำาเนินงาน

   ในปี 2557 เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานลดลง 160 ล้านบาท 

   เงินสดลดลงจาก :- 

   - เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท

   - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท

   - สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท

   - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 50 ล้านบาท 

   - ผลการดำาเนินงาน 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 :-

   - เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 11 ล้านบาท

   - เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 4 ล้านบาท

   - เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 3 ล้านบาท

   - เงินปันผลจากบริษัทร่วม (บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด) 64 ล้านบาท

   - เงินมัดจำารับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 39 ล้านบาท

   กิจกรรมจัดหาเงิน

   ในปี 2557 เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 118 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

  2.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำาคัญ

   บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่อง โดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่สำาคัญ ๆ ดังนี้

  31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)  27  33

 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) (%)  N/A  N/A
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    ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำาเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เปน็การชัว่คราวจากสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัจงึไมต่อ้งดำารงเงนิกองทนุ

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 

ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง บริษัทมีกำาไรสุทธิส่วนที่เป็น 

ของบรษิทัใหญ ่158 ลา้นบาท สว่นเกนิทุนท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่เงนิลงทุนของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเพิม่ขึน้  

1 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมลดลง 2 ล้านบาท  

ส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วนลดลง 5 ล้านบาท และจากการจ่ายเงินปันผล 

118 ล้านบาท

  4.3 หนี้สิน

   บริษัทไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมที่มีผลผูกพันต่อบริษัทในอนาคต 

รายงานประจำาปี 2557
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
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งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557



ร�ยง�นประจำ�ปี 2557
102

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้�ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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