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สุเทพ วงศวรเศรษฐ
ประธานกรรมการ


บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก
ในป 2562 จากผลตอบแทนที่นาพอใจของพอรตเงินลงทุนของบริษัทฯ รายไดจาก
การขายสิทธิการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย และการเก็บชำระหนี้ ในขณะที่ป
กอนหนา ผลประกอบการไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงจากการปรับมูลคาตามราคาตลาด (Mark to market) แมการขยายธุรกิจของ
บริษัทยอยสงผลใหคาใชจายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในชวงนี้ แตบริษัทฯ เชื่อมั่น
ในรายไดที่จะเขามามากขึ้นจากความพรอมในการประกอบการอยางเต็มรูปแบบ
ของทุกกลุมธุรกิจในปนี้เปนตนไป ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปนี้ ยังไดรับผล
กระทบจากการขาดรายไดสวนแบงกำไรจากธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด) ซึ่งเปน
บริษัทรวมทุนรวมกับธนาคารกรุงไทย



เชนเดียวกับอุตสาหกรรมธนาคารและการใหบริการทางการเงินอื่น ธุรกิจหลักทรัพย
ยังคงประสบกับภาวะอัตรากำไรที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค
ไปสูการใชระบบอัตโนมัติและออนไลนแทน อีกทั้งภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย
ที่มีการแขงขันกันสูง ภาวะตลาดที่ผันผวน และปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ที่ลดลงโดยเฉพาะจากกลุมนักลงทุนรายยอย ไดสงผลกระทบเปนอยางมากตอการ
ดำเนินงานและผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย บริษัทหลัก
ทรัพย กรุงไทย ซีมิโก ไดตระหนักดีถึงแนวโนมเหลานี้ และที่ผานมาไดนำกลยุทธ
เชิงรุกและการดำเนินการหลายๆ ดานมาใชเพื่อบรรเทาผลกระทบและปรับปรุงธุรกิจ
อาทิเชน การพัฒนาไปสูธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งใหกับลูกคา การปรับโครงสราง
และควบคุมตนทุนเพื่อเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ และการขยายธุรกิจอนุพันธ
ทางการเงินเพื่อเพิ่มรายไดอื่นนอกจากคาคอมมิชชั่น และการปรับภาพลักษณองคกร
สูชื่อใหมของ บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก เมื่อไมนานมานี้จะชวยเนนย้ำถึง
ความเปนพันธมิตรอยางแนนแฟนและการสรางสรรครวมกันกับธนาคารกรุงไทย
ในการมุงหนาสรางผลิตภัณฑและบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความตองการใน
การลงทุนและสรางความมั่งคั่งทางการเงินใหกับลูกคาของกลุมบริษัทฯ ตอไป

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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ความมุงมั่นอุตสาหะของบริษัทฯ ในการเปนผูสรางสรรคนวัตกรรมการลงทุนและผลิตภัณฑทางการเงิน ไดปรากฎใหเห็น
อยางชัดเจนในปที่ผานมา เมื่อเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ไดดำเนินการเพิ่มทุนเปนจำนวน 467.1 ลานบาท เพื่อขยายสู
ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล อันเปนอนาคตใหมของอุตสาหกรรมการเงิน บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้น
ใหม ถือเปนหนึ่งในผูบุกเบิกของธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลในประเทศไทย ดวยความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจการเงิน
ที่มีมานานของกลุมบริษัทฯ ประกอบกับความสามารถดานเทคโนโลยีทางการเงินของพันธมิตรธุรกิจที่เปนผูเชี่ยวชาญระดับ
โลก ทำใหในเดือนตุลาคมที่ผานมา เอสอี ดิจิทัล ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการเปนผูใหบริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในการใหคำแนะนำและบริการในการระดมทุนโดยการใชเทคโนโลยี Block Chain และ Smart
Contract ออกมาในรูปของดิจิทัลโทเคน ดิจิทัลโทเคนนี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในแงของสภาพคลอง การเขาถึง
และความโปรงใสในการทำธุรกรรม สรางทางเลือกใหมที่นาสนใจใหแกนักลงทุน และยังรองรับดวยความกาวหนาของ
กฎหมายและแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวของของธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลในประเทศไทย บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นในศักยภาพและ
การเติบโตของธุรกิจ เอสอี ดิจิทัล เปนอยางมาก
ในสวนของธุรกิจจัดการลงทุน ณ สิ้นปที่ผานมา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ไดดำเนินการปรับโครงสรางธุรกิจเสร็จสิ้นและกลับมาประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลอยาง
เต็มรูปแบบแลว และเมื่อไมนานมานี้ อินโนเทค ยังไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการเปนผูจัดการกองทรัสต
และพรอมที่จะขยายสูธุรกิจจัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ในป 2563 นี้ นักลงทุนจะไดเห็นกองทุนใหมๆของอินโนเทค
ที่จะมีความโดดเดนจากกองทุนอื่นทั่วไปในตลาดในเรื่องของนวัตกรรมและความแตกตางในการลงทุน ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความนาสนใจ และแนวโนมที่ดีในภาวะเศรษฐกิจหดตัวนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี
จำกัด เปนอีกหนึ่งบริษัทยอยที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการประกอบธุรกิจซื้อ บริหารและจัดการ
สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (non-performing assets) ของสถาบันการเงิน จึงถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสรางความ
เติบโตใหกับกลุมบริษัทฯ ไดในปนี้



สำหรับตัวซีมิโกในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง จะยังคงใหความสนับสนุนในเชิงกลยุทธ ติดตามดูแลการดำเนินงาน การเติบโต
การปฎิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและกฎเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ อยางใกลชิด
ดวยทีมงานที่แข็งแกรงของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังบริหารพอรตการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพยทางการ
เงินอื่น รวมถึงธุรกิจรวมลงทุนอื่น (private equity) และมุงมั่นที่จะขยายธุรกิจการลงทุนนี้อยางระมัดระวัง เพื่อการเติบโต
และการสงเสริมกัน (Synergy) กับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ในภายหนา
ป 2563 จะยังคงเปนอีกปที่ทาทาย จากผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงทั่วโลกจากไวรัส COVID-19 ซึ่งเพิ่มเติมไป
จากความยืดเยื้อของสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน นอกจากปจจัยภายนอกนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงมี
ปจจัยลบภายในจากการแข็งตัวของคาเงินบาท การหดตัวของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน สำหรับกลุม
บริษัทซีมิโก ดวยกลยุทธและทิศทางธุรกิจใหมนี้ เรามุงมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหมๆ ผลการ
ดำเนินงาน และกาวผานชวงเวลาที่ยากลำบากนี้ไดอยางมั่นคงไปพรอมกับทุกทาน และในฐานะของประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูบริหารและพนักงาน
รวมถึงทุกทานที่ไดใหความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด
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คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด
(มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย
โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง
ซึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระทำหน า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลการจั ด ทำและเป ด เผยรายงาน
ทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผล
เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวน อยางเพียงพอ
ทันเวลา และปองกันไม ใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรางความเชื่อมั่น
ไดวา งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสาร
สนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำป สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกตองในสาระสำคัญแลว

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
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คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย กรรมการที่
เปนอิสระ จำนวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายธนศักดิ์ วหาวิศาล
กรรมการ
3. นายธนารักษ พงษเภตรา
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือการสอบทานรายงาน
ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางบั ญ ชี อ ย า งถู ก ต อ งและเป ด เผยอย า งเพี ย งพอ
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไป
ตามระเบียบนโยบายของบริษัท และขอกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณา
คัดเลือกเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีประจำป
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยเปนการประชุมรวมกับหัวหนา
ฝ า ยบั ญ ชี หั ว หน า ฝ า ยกำกั บ และตรวจสอบภายในและผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2562 และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หารือรับฟงคำชี้แจงและเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาการปองกันและการปฏิบัติที่อาจเปนการฝาฝนขอกฎหมาย
หรือขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
จากขอมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดรับไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินของ
บริษัทไมถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมี
ระบบการควบคุ ม ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท อีกทั้ง
คณะกรรมการไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาบริษัทไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่สำคัญ
สำหรับป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณา และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีตอคณะ
กรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ให แ ต ง ตั้ ง ดร.ศุ ภ มิ ต เตชะมนตรี กุ ล
นายวัลลภ วิไลวรวิทย ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และนางนิสากร ทรงมณี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ซีมโิ ก จำกัด (มหาชน) ประจำป 2563 ดวย
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
 ¹ih§¢¨²ª£²²£¢l´¡¥¨£µ§´£¡l
• กรรมการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
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•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจ
รองประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการคณะกรรมการลงทุน

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
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• กรรมการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน

• กรรมการมีอำนาจ
• กรรมการบรรษัทภิบาล

• กรรมการอิสระ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
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• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
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• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
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ชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน อินโนเทค จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย
ลุมพินี จำกัด
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
(เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย
เคที ซีมิโก จำกัด)
บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้ สแควร หลักทรัพยประเภท
ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม
การจัดการกองทุนรวม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กองทุนสวนบุคคลและ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้ สแควร รับซื้อ รับโอนและ
ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม
รับจางบริหารสินทรัพย
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี สินทรัพยดิจิทัล
ชั้น 25 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้ สแควร หลักทรัพย
ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2
ชั้น 28 หอง 2801
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร
ทาวเวอร ชั้น 12
หองเลขที่ 05-06
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัทอื่น
บริษัท คริสตัล ซิลด
เลขที่ 2232 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
โปรเฟสชั่นนอล คาร โคทติ้ง แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
จำกัด
กรุงเทพฯ 10310



ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หุน

จำนวนหุน
ที่ออก
จำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สามัญ

22,540,000

22,540,000

112.70

100.00

สามัญ

2,500,000

2,500,000

25.00

100.00

สามัญ

4,750,000

4,750,000

475.00

100.00

259,127,200 128,801,600

1,244.10

49.71

สามัญ

มูลคา
สัดสวน
เงินลงทุน การถือหุน
(ลานบาท) (รอยละ)

นำเขา สงออก
จัดจำหนายปลีก
และสงน้ำหอม
และเครื่องสำอาง

สามัญ

1,000,000

260,000

26.00

26.00

ธุรกิจดานสุขภาพ
ดานธุรกิจโยคะ สตูดิโอ
อาหาร และโรงแรม

สามัญ

6,000,000

1,800,000

217.80

30.00

ธุรกิจการบำรุงรักษา
และการซอมระบบ
เครื่องยนตและชิ้นสวน
ยานยนต

สามัญ

272,920

32,750

37.80

12.00

¸¥i²´·ÈÆ
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บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ10400
โทรศัพท : +662 009 9000 โทรสาร : +662 009 9991
  ¹iª±µ

• ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
• ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
• นางนิสากร ทรงมณี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
• นายวัลลภ วิไลวรวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ชั้นที่ 23-27
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : +662 034 0000 โทรสาร : +662 034 0100
  ª²±²£À´µÈ´h£°³

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารอาร เอช บี จำกัด
  µÈ£¶©²«¡²¢

• บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จำกัด
ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : +66 2646 1888 โทรสาร : +66 2646 1919
• บริษัท สำนักงานพัฒนสิทธิ์ ทนายความ จำกัด
เลขที่ 578/8 ซอยโพธิ์ปน ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : +66 2641 9875 โทรสาร : +66 2641 8267
• บริษทั สำนักงานกฎหมายอาทิตย จำกัด
เลขที่ 109/102 ลาดพราว 18 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : +66 2512 4720 โทรสาร : +66 2512 4921
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หนวย : ลานบาท

รายการ

สินทรัพยรวม
ทุนที่เรียกชำระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดธุรกิจหลักทรัพย
คาใชจายธุรกิจหลักทรัพย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (เทา)
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู (เทา)
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม (%)
อัตราสวนสินทรัพยที่กอรายไดตอสินทรัพยรวม (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
อัตราสวนอื่นๆ
อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย (%)
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (%)
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)**
เงินปนผลตอหุน (บาท)
ราคาพาร (บาท)

2562

2561

2560

2,945.19
826.87
2,580.78
95.18
1.66
81.33

2,772.87
653.87
2,052.70
(124.89)
1.13
(195.83)

3,212.12
653.87
2,356.94
276.32
5.39
9.87

98.26
42.54
3.35
10.05

100.91
115.63
(8.83)
(13.07)

98.05
3.59
0.40
18.00

2.81
0.07

(6.29)
(0.04)

0.29
0.08

7.75
15.44
39.06
77.79
0.14
-

1.65
4.19
31.40
79.87
0.35
-

1.79
4.02
37.59
84.68
0.36
449.22

77.79
NA*

79.87
NA*

84.68
N/A*

1.62
0.05
0.50

1.57
(0.15)
0.50

1.80
0.01
0.05
0.50

* ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดรับอนุญาตใหหยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญาซื้อขายลวงหนา เปนการชั่วคราวจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงไมตองดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ ตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
** คำนวณจากจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
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ปจจุบันบริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนการประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพยอื่น อันไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหนาย
หลักทรัพย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกลาวผานทางบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ซึ่งเปนบริษัทรวม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดเขาไปลงทุนในธุรกิจตาง ๆ ที่นาสนใจ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดใหกับบริษัทฯอีกดวย ดังนี้
•
ธุรกิจหลักทรัพยในกลุมประเทศ CLMV ไดแก
ธุรกิจหลักทรัพยในสปป. ลาว ผานการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก รวมกับธนาคารการคาตางประเทศลาว จัดตั้ง
บริษัทหลักทรัพย BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (กรุงไทย ซีมิโกถือหุนรอยละ 30)
ธุรกิจหลักทรัพยในประเทศเมียนมาร ผานการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก รวมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill
Finance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (กรุงไทย ซีมิโกถือหุนรอยละ 49.15)
•
ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ภายใตการบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคลและการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเริ่มประกอบ
ธุรกิจเปนผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอีกดวย โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100
•
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ภายใตบริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจางบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100
•
ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล ภายใตบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทไดรับความเห็นชอบเปนผูให
บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อประกอบธุรกิจการเปนที่ปรึกษาและจัดจำหนายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผานกระบวนการ Initial Coin
Offering (ICO) ซึ่งเปนการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใชเทคโนโลยีบล็อกเชนเขามาชวย โดยมีการกำหนดสิทธิหรือผล
ประโยชนตางๆ ของผูลงทุนดวย Smart Contract
•
ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เปนเจาของลิขสิทธิ์ในการเปนผูพัฒนา ทำการตลาด ขายและ
จัดจำหนายน้ำหอมซึ่งพัฒนารวมกับดาราและนักแสดงทั้งในและตางประเทศ ภายใตแบรนดตางๆ นอกจากนี้
ยังเปนผูนำเขาและจัดจำหนายน้ำหอมชั้นนำจากตางประเทศ รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวตางๆ
โดยปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 26
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด เปนผูใหบริการดานการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใตแบรนด “Absolute You”
โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 30 ประกอบธุรกิจหลักคือสตูดิโอฝกสอนโยคะ พิลาทีส คลาสปนจักรยานชั้นนำใน
ประเทศไทย เปดใหบริการมามากกวา 14 ป ปจจุบันมีทั้งสิ้น 13 สาขาในประเทศไทย และ 3 สาขาในประเทศ
สิงคโปร นอกจากนี้ แอบเซอลูทโยคะยังประกอบธุรกิจรีสอรท แอ็บโซลูทแซงชัวรี่ แอนด โยคะ เซ็นเตอร
สำหรับคนรักสุขภาพที่จังหวัดสมุย ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเวอรี่ แอ็บโซลูทฟต ฟูด และรับบริหาร
จัดการธุรกิจที่เกี่ยวของกับโยคะสตูดิโอและโรงแรม
DEEPSCOPE PTE. LTD เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร ผานการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการเว็บโฮสติ้งและบริการขอมูลออนไลน (กรุงไทย ซีมิโกถือหุนรอยละ 30.76)
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ธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
และโดยบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
ธุรกิจหลักทรัพย โดยบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด, BCEL-KT Securities Company Limited และ
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
ธุรกิจบริหารสินทรัพย โดยบริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล โดยบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด



30.00%

ทุนชำระแลว 2,137.80 ลานบาท
BCEL-KT Securities Company Limited
(BCEL-KT)
49.15% ทุนชำระแลว 100,000 ลานกีบ (ประมาณ 385.07 ลานบาท)
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
(KTzRH)
ทุนชำระแลว 15,000 ลานจาด (ประมาณ 421.38 ลานบาท)
30.76%
DEEPSCOPE PTE. LTD (เดิมชื่อ SETSCOPE PTE. LTD.)
(DEEPSCOPE)
ทุนชำระแลว 791,474 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 19.24 ลานบาท)

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด)
1. กิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
2. กิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
3. กิจการคาหลักทรัพย
4. กิจการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้
5. กิจการจัดจำหนายหลักทรัพย
6. กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน
7. กิจการยืมและการใหยมื หลักทรัพย
8. กิจการใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และตราสารอนุพันธ
9. กิจการจัดการกองทุนสวนบุคคล
10. กิจการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

49.71%
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ทุนชำระแลว 112.70 ลานบาท

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
บริษัท บริหารสินทรัพย
บริษัท เอสอี
บริษัท เซนติเมนทัล
บริษัท แอบเซอลูท
อินโนเทค จำกัด
ลุมพินี จำกัด
ดิจิทัล จำกัด
(ประเทศไทย) จำกัด
โยคะ จำกัด
จัดการกองทุนรวม
ทุนชำระแลว 25 ลานบาท ทุนชำระแลว 475 ลานบาท ทุนชำระแลว 100 ลานบาท ทุนชำระแลว 60 ลานบาท
จัดการกองทุนสวนบุคคล
ประเภทกองทุนสวนบุคคล
จัดการกองทุนสวนบุคคลประเภท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
การเปนผูจัดการกองทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

100.00%
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รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
รายไดรวม

2562
ลานบาท รอยละ
19.35 10.12
64.26 33.61
11.57 6.05
(11.77) (6.16)
0.02 0.01
107.75 56.37
191.18 100.00

2561
ลานบาท รอยละ
4.45 (2.63)
(149.76) 88.43
20.42 (12.06)
(49.83) 29.42
0.06 (0.04)
5.30 (3.12)
(169.36) 100.00

2560
ลานบาท รอยละ
4.45 (2.63)
(149.76) 88.43
20.42 (12.06)
(49.83) 29.42
0.06 (0.04)
5.30 (3.12)
(169.36) 100.00

²££°¸£´Áh¥°ª²¢¥´ ±l
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บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม แบงการดำเนินธุรกิจออกเปนกลุมหลักๆ ไดดังนี้
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บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตที่ไดรับจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนการลงทุนในธุรกิจตางๆ ที่นาสนใจทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบงเปนการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึง
การบริหารสภาพคลองระยะสั้น
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ใหบริการภายใตใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดำเนินการภายใต กรุงไทย ซีมิโก ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
เปนตนมา โดยใหบริการในประเทศผานสำนักงานใหญและสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรุงไทย ซีมิโก
มีสำนักงานใหญ และสาขาจำนวน 12 แหงไดแก สาขาในกรุงเทพมหานคร 3 แหง และสาขาในตางจังหวัด 9 แหง
เปดใหบริการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย สปป.ลาว ภายใตการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย BCEL
KRUNGTHAI (BCEL-KT) ซึ่งนับเปนบริษัทหลักทรัพย 1 ใน 3 รายในสปป.ลาว โดยบริษัทหลักทรัพยดังกลาวเปน
บริษัทรวมลงทุนระหวาง กรุงไทย ซีมิโก กับธนาคารการคาตางประเทศลาว (BCEL)
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจหลักทรัพย ไปยังประเทศเมียนมาร ภายใตการดำเนินการของบริษัท
หลักทรัพย KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) โดยเปนการรวมทุนกับ Myanma Ruby Hill
Finance Company ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร โดยเริ่มเปดใหบริการซื้อขายหลักทรัพย
เมื่อเดือนมีนาคม 2559



ในเดือนกรกฏาคม 2561 บริษัทไดลงทุนในบริษัท Deepscope Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Setscope Pte. Ltd.) เปน Fintech
Startup ชั้นนำที่ผานการคัดเลือกใหเปน 1ใน 10 ทีมที่ดีที่สุดของการแขงขัน Startup boot camp Fintech Asia จาก
Fintechs ทั้งหมด 400 ทีมทั่ว Asia และ Oceania โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 30.76 (จำนวนทุนที่จดทะเบียน
791,474 ดอลลารสิงคโปร) รวมมูลคาเงินลงทุน 18.25 ลานบาท โดยมีเปาหมายเพื่อรวมพัฒนาเทคโนโลยีกับ
Deepscope เพื่อกาวสูผูนำดานเทคโนโลยีเพื่อการลงทุน (Investment Technology Firm)


¸£´±²£¸

ใหบริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลภายใตบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
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ประกอบธุรกิจประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการ
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใตบริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
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ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลอันไดแกการเปนนายหนาและผูคาสินทรัพยดิจิทัลและการเปนผูใหบริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลเมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ภายใตบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
1. ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ที่ไดรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งในสวนของการประกอบธุรกิจ
ทางดานการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทยังคงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจดังกลาวอยู โดยบริษัท
ประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยผานทางเคทีซีมิโกซึ่งเปนบริษัทรวม นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขาไป
ลงทุนในธุรกิจตาง ๆ ที่นาสนใจและมีแผนประกอบธุรกิจในดานตางๆ ดังตอไปนี้
•
ขยายฐานการทำธุ ร กิ จ ในประเทศเพื่ อ นบ า นเพื่ อ รองรั บ การไหลเวี ย นของเงิ น ลงทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ใน
กลุมประเทศ CLMV ทั้งในดานการลงทุนและการขยายธุรกิจหลักทรัพยนอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม
2553 บริษัทไดขยายธุรกิจหลักทรัพยไปยัง สปป.ลาว ภายใตการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย
BCEL-KT ผานการลงทุนของ กรุงไทย ซีมิโก สัดสวนการลงทุนรอยละ 30 รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น
115.52 ลานบาท และในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจหลักทรัพยไปยังประเทศเมียนมาร
ภายใตการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”)
ผานการลงทุนของ กรุงไทย ซีมิโก สัดสวนการลงทุนรอยละ 49.15 รวมเปนมูลคาเงินลงทุน 204.67 ลานบาท
•
เพิ่มผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเขารวมลงทุนกับกิจการตางๆที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได
ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับธุรกิจรวมทุนเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการลงทุนในธุรกิจตางๆ ผานฝายการลงทุนซึ่งทำ
หน า ที่ แ สวงหากิ จ การและธุ ร กิ จ ต า งๆพร อ มวิ เ คราะห ความเป น ไปได ที่ จ ะเข า ร ว มทุ น โดยมุ ง หวั ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมที่สูงแตมีความเสี่ยงต่ำทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
อีกทั้งเพื่อเปนการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยูใหหลากหลายจากธุรกิจการลงทุนที่เคยมีมา
กอนหนานี้
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2.

ธุรกิจหลักทรัพย
ดำเนินการภายใต กรุงไทย ซีมิโก นับแตการโอนธุรกิจเปนตนมา ซึ่งมีรายละเอียดการใหบริการดังนี้
•
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก ใหบริการดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งนักลงทุนชาวไทย
และนักลงทุนตางประเทศ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอยภายใตทีมงานดานการตลาด
และทีมงานวิเคราะหหลักทรัพยที่มีประสบการณ และพรอมใหคำปรึกษาทางดานการลงทุนแกนักลงทุน
ทั้งทางดานปจจัยพื้นฐานและปจจัยทางเทคนิค
ประเภทบัญชีที่ใหบริการ ไดแก
1. บัญชีเงินสด ซึ่งประกอบดวย ประเภท Cash Account และ Cash Balance Account
2. บัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (Credit Balance Account)
โดยในป 2562 กรุงไทย ซีมิโก ผลักดันการพัฒนา WealthMe แอปพลิเคชัน เพื่อใหผูสนใจ
การลงทุนสามารถเปดบัญชีผานมือถือ โดยครอบคลุมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย (ประเภท
แคชบาลานซ และประเภทวงเงิน หรือ T+2) และบัญชีซื้อขายสัญญาลวงหนา (TFEX) ซึ่ง
ผูเปดบัญชีไมตองนำสงเอกสารแกบริษัทและรับทราบผลการอนุมัติในเวลาที่รวดเร็ว
กรุงไทย ซีมิโก รวมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการซื้อขาย
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาผานระบบออนไลนภายใตโครงการ One for All ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทำใหนักลงทุนที่เปนลูกคาของบริษัทและสมาชิก KTB Online
สามารถเขาใชบริการการลงทุนแบบออนไลนโดยวิธีการ Single Sign On ผานหนาเว็บไซต
www.ktb.co.th ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางการเขาถึงการลงทุนไดสะดวกยิ่งขึ้น
กรุงไทย ซีมิโก มีบริการใหเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองใหกับ
ลูกคา อีกทั้งเปนการชวยเพิ่มมูลคาการซื้อขายของบริษัทเอง ในป 2562 ยอดเงินใหกูยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพยปรับตัวตามภาวะตลาดจาก 3.6 พันลานบาท ณ สิ้นป 2561 มาอยูที่ 3.8 พันลานบาท
ณ สิ้นป 2562 โดย กรุงไทย ซีมิโก ไดรับวงเงินกูเพื่อสนับสนุนธุรกรรมดังกลาวจากธนาคาร
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ทั้งนี้ กรุงไทย ซีมิโกมีการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามนโยบายการใหกูยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพยและตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลที่ดี โดยติดตามการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาอยางใกลชิด จำกัดสัดสวนการลงทุนเพื่อปองกันการใหกูยืมกระจุกตัว
กำหนดอัตราการวางมารจิ้นที่เหมาะสมในแตละหลักทรัพย กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษใน
กลุมหลักทรัพยที่ ใหความสนใจเปนพิเศษ รวมทั้งในกรณีที่ลูกคามีการผิดนัดชำระราคาฝาย
ปฏิบัติการหลักทรัพยจะดำเนินการติดตามทวงถามใหลูกคาชำระเงินใหครบถวน

สวนแบงตลาด
ลานบาท
มูลคาการซื้อขายตลาด SET และ MAI
มูลคาการซื้อขายตลาด SET และ MAI
(ไมรวมบัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย)
มูลคาการซื้อขายบริษัท
สวนแบงตลาดของบริษัท - ไมรวมบัญชีลงทุนของบริษัท (%)
อันดับ


2562
12,978,854

2561
14,130,078

2560
12,227,748

11,220,825
421,263
1.88%
21

12,395,248
512,123
2.07%
23

10,949,603
497,631
2.27%
22

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯป 2562 เทากับ 11,220,825 ลานบาทโดย
กรุงไทย ซีมิโก มีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเทากับ 421,263 ลานบาท คิดเปนสวนแบงตลาด
รอยละ 1.88
มูลคาและสัดสวนกลุมลูกคาที่มีมูลคาซื้อขายหลักทรัพยผานกรุงไทย ซีมิโกสูงสุด 10 อันดับแรก
เปนดังนี้
2562
ลานบาท รอยละ
ยอดรวมมูลคาซื้อขายหลักทรัพยของลูกคารายใหญ
10 รายแรก

74,798

17.76

2561
ลานบาท รอยละ
94,895

2560
ลานบาท รอยละ

17.95

87,825

17.65

ลูกคากรุงไทย ซีมิโก โดยสวนใหญเปนลูกคารายยอยในประเทศ ซึ่งซื้อขายหลักทรัพยดวยบัญชี
เงินสด โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามสัดสวนลูกคาแสดงดังตาราง
สัดสวนลูกคา
ลูกคารายยอย : ลูกคาสถาบัน
ลูกคาในประเทศ : ลูกคาตางประเทศ
ลูกคา Cash Account : Credit Balance Account

•

2562
75 : 25
96 : 4
83 : 17

2561
83 : 17
94 : 6
82 : 18

2560
88 : 12
95 : 5
79 : 21

นโยบายการรับลูกคา
กรุงไทย ซีมิโก กำหนดนโยบายในการรับลูกคา โดยยึดหลัก “รูจักลูกคาและการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” ตองมีขอมูลที่จำเปนและเพียงพอตอการพิจารณา ในเรื่องของ
วัตถุประสงคการลงทุน ความรูความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน ประสบการณและ
ประวัติการลงทุน การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายจะพิจารณาจากขอมูลทางการเงินของลูกคา
และความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อปองกันและจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการ
กำหนดผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเปดบัญชีตามความเสี่ยงของขนาดวงเงิน และมีนโยบาย
ทบทวนวงเงินลูกคาอยางสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาประวัติการซื้อขาย การชำระราคา และการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลของลูกคาที่มีนัยสำคัญใหเปนปจจุบัน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
กรุงไทย ซีมิโก เริ่มดำเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา นับแตการโอนธุรกิจในเดือน
พฤษภาคม 2552 โดยกรุงไทย ซีมิโก เสนอใหบริการซื้อขายตราสารอนุพันธทุกประเภทที่เปดทำการซื้อ
ขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ไดแก SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single
Stock Futures, 50 Baht Gold Futures , 10 Baht Gold Futures, Gold Online, Gold-D, Sector
Index Futures, USD Futures และ RSS3D Futures
ป 2562 กรุงไทย ซีมิโก มีจำนวนสัญญาซื้อขาย 3,214,069 สัญญา คิดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 1.54
ของจำนวนสัญญาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา

จำนวนสัญญาตลาดตราสารอนุพันธ
จำนวนสัญญาบริษัท
สวนแบงตลาดของบริษัท (%)
อันดับ

2562
2561
104,521,995 104,422,200
3,214,069
3,656,119
1.54%
1.75%
20
20

2560
78,990,574
4,150,057
2.63%
14
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•

•

หนวยงาน “Derivatives Department” มีหนาที่ดูแลหลักทรัพยประเภทตราสารอนุพันธโดยเฉพาะ โดยมี
เปาหมายเพื่อแนะนำนักลงทุน ลูกคา พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ในการลงทุน โดยมี
แผนการจัดอบรมสัมมนาอยางตอเนื่องทั้งในและนอกบริษัท และยังเขารวมกิจกรรมการเผยแพรความรู
ตาง ๆ ทางดานตราสารอนุพันธกับตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) อยางสม่ำเสมอ
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก ใหบริการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Stock Borrowing and Lending) เพื่อเพิ่มชอง
ทางการลงทุนแกลูกคาในภาวะตลาดขาลง โดยผูใหยืมหลักทรัพยสามารถหาประโยชนไดจากหลักทรัพย
ที่มีอยู โดยไดรับคาธรรมเนียมจากการใหยืมหลักทรัพย ซึ่งสามารถเลือกใหยืมไดทั้งประเภท Call
หรือ Term ก็ได ขณะที่ผูยืมสามารถทำรายการ Short ผานบัญชี Credit Balance ไดโดยจายคา
ธรรมเนียมใหแกผูใหยืม ในอัตราที่กำหนด
กรุงไทย ซีมิโก ไดพัฒนาธุรกรรม SBL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและการปองกันความเสี่ยง
ในภาวะที่ตลาดผันผวนไดเปนอยางดี โดยมีการยืมและใหยืมหลักทรัพยที่อยูใน SET 100 ครอบคลุม
ถึงลูกคาทุกกลุม ทั้งลูกคาสถาบัน ลูกคาบุคคลธรรมดา และลูกคาที่มีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ (nonresident)
การลงทุนในหลักทรัพยและคาหลักทรัพย
กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก มี การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย แ ละค า หลั ก ทรั พ ย ( Proprietary Investment) เพื่ อ ให
ผลตอบแทนแกบริษัท โดยมีนโยบายการลงทุนที่ใหอัตราผลตอบแทนที่ดีซึ่งกรุงไทย ซีมิโก ไดกำหนด
นโยบายการลงทุนดังกลาวไวอยางชัดเจนและสอดคลองกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวของกับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายที่สำคัญๆ ไดแก
นโยบายเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจคาหลักทรัพย
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
นโยบายการกำกับดูแล
นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพยแตละประเภท
นโยบายการกำหนดวัตถุประสงคการลงทุน และการกำหนดเปาหมายผลตอบแทนที่คาดหวัง
เทียบกับอัตราอางอิงที่เหมาะสม
ในป 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพยของกรุงไทย ซีมิโก แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
1) เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพยตางประเทศรวมถึงหนวยลงทุน โดยมีการบริหารจัดการการลงทุน โดย
คณะกรรมการการลงทุน
2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทนในเกณฑที่ดี ไดแก การลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล และ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุมากกวา 1 ปที่มีอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต BBB- หรือตราสารหนี้
ภาคเอกชนอายุ ไ ม เ กิ น 1 ป ที่ มี อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ตั้ ง แต BB-ตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจัดการ



•

•

การจัดจำหนายหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก เสนอบริการทางดานที่ปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนการเสนอขายแบบครบวงจร
โดยมีนโยบายประกอบธุรกิจการจัดจำหนายหลักทรัพยทั้งในรูปแบบที่ตอเนื่องจากการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินและการเขารวมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพยอื่น ๆ ในการจัดจำหนายหลักทรัพย
ทุกประเภท เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู หุนกูแปลงสภาพ
และตราสารทางการเงินประเภทอื่น ๆ เปนตน ซึ่งใหบริการจัดจำหนายทั้งในบทบาทของผูจัดการการจัด
จำหนาย (Lead Underwriter) ผูจัดจำหนายและรับประกันการจำหนาย (Underwriter) หรือตัวแทน
จำหนายหลักทรัพยโดยไมรับประกันการจำหนาย (Selling Agent)
ที่ปรึกษาทางการเงิน
กรุงไทย ซีมิโกใหบริการดานที่ปรึกษาทางการเงินอยางครบวงจร ทั้งการระดมทุนดวยตราสารทาง
การเงินประเภทตางๆ การเสนอขายหลักทรัพยแกสาธารณชนเปนครั้งแรก การเสนอขายใหแกบุคคล
โดยเฉพาะเจาะจง การออกหุนกูแปลงสภาพ การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนกูใหแกผูถือหุนเดิม
พรอมใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การควบรวมกิจการ
และการเขาซื้อกิจการการประเมินมูลคากิจการ การหาแหลงเงินกู การปรับโครงสรางหนี้ และการให
คำปรึกษาทางการเงินดานตาง ๆ
กรุงไทย ซีมิโกเปนสมาชิก Oaklinsซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่ประกอบธุรกิจใหบริการที่ปรึกษาในการควบ
รวมกิ จ การ และที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ระดั บ สากล กว า 40 ประเทศทั่ ว โลก เพื่ อ ขยายช อ งทาง
การประกอบธุรกิจดานที่ปรึกษา M&A ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
กรุงไทย ซีมิโก ไดขยายฐานลูกคาไปยังกลุมประเทศลุมน้ำโขง ไดแก สปป.ลาว โดย กรุงไทย ซีมิโก
เป น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของบริ ษั ท ขนาดใหญ ห ลายบริ ษั ท ที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเข า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแก บริษัทหลักทรัพย BCELKT(กรุงไทย ซีมิโก ลงทุนรอยละ 30) ซึ่งเปนผูเสนอขายหลักทรัพย EDL Generation ใหแกประชาชน
และนำหลักทรัพยดังกลาวเขาจดทะเบียนในวันเปดทำการซื้อขายวันแรกของตลาดหลักทรัพย สปป.ลาว
ในป 2553 นับเปนความสำเร็จกาวหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคลุมน้ำโขง
นอกจากนี้ ในป 2558 กรุงไทย ซีมิโก ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจหลักทรัพยในประเทศ
เมียนมาร จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยประเทศเมียนมาร โดยเปนโบรกเกอรไทยเพียงรายเดียวที่
มีคุณสมบัติไดรับใบอนุญาตและมีศักยภาพในการเปนผูใหบริการผูจัดจำหนายหลักทรัพยแกบริษัทที่จะ
เข า เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ย า งกุ ง (YSX) โดยบริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) โดยการรวมทุนกับ Ruby Hill Finance
Company ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 49.15
และเริ่มเปดดำเนินธุรกิจหลักทรัพยในเดือนมีนาคม 2559
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กรุงไทย ซีมิโก ใหบริการที่ปรึกษาดานการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับความตองการของลูกคาใน
การบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบตางๆ โดยตอบสนองความตองการเปนการเฉพาะของลูกคาแตละราย
โดยจะแนะนำผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการลงทุน ฐานะการเงิน ระดับผลตอบแทนที่คาดหวังภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได ใน
ลักษณะ One Stop Service เนื่องจากในปจจุบันผลิตภัณฑทางการเงินมีความหลากหลาย ไมวาจะเปน
ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ รวมถึงการลงทุนในตางประเทศ โดย กรุงไทย ซีมิโก จะ
จัดสรรการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผานกองทุนรวม กรุงไทย ซีมิโก เนนการใหบริการ
เปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุนรวมถึงไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อ
ลูกคา (Omnibus Account) โดยมีทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณใหคำแนะนำในดาน
การเงินและการลงทุนและเปนตัวแทนขายกองทุนครอบคลุมบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทั้งหมด 17
แหง
บริษัทยังคงเขารวมเปนผูรวมคาหนวยลงทุน (Participating Dealer) ใหกับกองทุนเปด ประเภท อีทีเอฟ
กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทยอยางตอเนื่อง

•

การจัดการกองทุนสวนบุคคล
ในป 2555 กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก ได รั บ อนุ มั ติ จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพยใหดำเนินธุรกิจ Private Fund ซึ่งใหบริการจัดการทางการเงินและใหคำปรึกษาดาน
บริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนตามความตองการของลูกคา ดวยความรวมมือและสนับสนุนทาง
ธุรกิจจากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ

•

การซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ
กรุงไทย ซีมิโก เริ่มใหบริการลูกคาดานการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนในประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
ในประเทศเพียงอยางเดียว ในป 2562 กรุงไทย ซีมิโก เปดบริการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ
แบบออนไลน ผาน KTZ Inter Trade ซึ่งมีใหบริการทั้งในรูปแบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่สามารถ
รองรับไดทุกแพลตฟอรม ทำใหนักลงทุนสามารถลงทุนหุนตางประเทศไดถึง 30 ตลาดหลักทรัพย
ใน 24 ประเทศ ครอบคลุมโซนทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย พรอมเสริมจุดแข็ง
บริการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหุนเวียดนาม ดวยการนำเสนอโปรแกรม V-Pro ของ Viet Capital
Securities Joint Stock Company (VCSC) ซึ่งเปนโบรกเกอรชั้นนำในประเทศเวียดนาม และ
เปนพันธมิตรของบริษัท
นอกจากดานระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพแลว ทางดานการชำระราคาระหวางประเทศ กรุงไทย
ซีมิโก ไดทำธุรกรรมดังกลาวผานตัวแทนตางประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในดานการชำระราคา
ระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความ
ปลอดภัยในการลงทุนตางประเทศ

•

•





ตราสารอนุพันธ
ในป 2562 ไดมีการออกผลิตภัณฑหุนกูที่มีอนุพันธแฝงระยะสั้น ประเภท Equity Linked Note (ELN)
และประเภท Principal Protected Note (PPN) เพื่อนำเสนอแกกลุมนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย
ใหญ และในชวงไตรมาสแรกป 2563 บริษัทมีแผนออกหุนกูอนุพันธประเภท Reverse Equity Linked
Note (RELN) ซึ่งเปนหุนกูที่มีอนุพันธแฝงระยะสั้น เพื่อตอบโจทยนักลงทุนที่ถือหุนใน SET50 แต
ตองการจะไดรับดอกเบี้ยจากหุนที่ถืออยูดวยในขณะที่รอขายทำกำไร
การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ในเดือนกันยายน 2561 กรุงไทย ซีมิโกไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนบริษัทหลักทรัพยรับอนุญาต
เพื่อประกอบธุรกิจซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เฉพาะกับบุคคลซึ่งจะซื้อหรือขายหรือ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธตามที่เจาพนักงานควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงินกำหนด ซึ่งมีกรุงไทย ซีมิโก เปนนายหนาหรือตัวแทนในการลงทุน
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ภาพรวมตลาดทุนป 2562 และแนวโนมป 2563
ภาพรวมตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ นป 2562 พบว า SET Index ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 1% และผลตอบแทนรวมของ
ตลาดหลักทรัพย อยูที่ระดับ 4.3% สอดคลองในทิศทางเดียวกันกับตลาดอาเซียน ขณะที่มูลคาการซื้อขายเฉลี่ย
ตอวันของตลาดหลักทรัพย ปรับลดลง 8% เปน 53,192 ลานบาท จากป 2561 ที่ 57,674 ลานบาท ทั้งนี้ ภาวะ
การซื้อขายตลอดทั้งป 2562 คอนขางผันผวนโดยตลาดหลักทรัพยปรับสูงขึ้นในชวงครึ่งปแรก 2562 จาก
การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุนไทยของดัชนี MSCI และการเลือกตั้งครั้งแรกของไทยในรอบหลายป
แตรวงลงในชวงครึ่งปหลัง 2562 จากความวิตกตอการเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย การปรับลดเปาหมายการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ในป 2562 นักลงทุนตางชาติยังคงเปนผูขายสุทธิ 1,495 ลานดอลลารสหรัฐ
แตลดลงมากเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีการขายสุทธิ 8,913 ลานดอลลารสหรัฐ
สำหรับแนวโนมของตลาดหลักทรัพยไทยป 2563 คาดวาจะมีทิศทางที่แยกวามากเมื่อเทียบกับป 2562 เปน
ผลจากแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่คาดวาจะเติบโตออนแอลงเหลือ 2.1% เทียบกับ 2.4% ในป 2562
เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สงผลกระทบตอภาคการทองเที่ยว
และภาคสงออก ความลาชา 5 เดือนในการเบิกจายงบประมาณรัฐบาล ปญหาภัยแลงที่กระทบตออุปทานสินคา
เกษตรของไทย ฯลฯ สวนปจจัยเสี่ยงอื่นๆ คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความเสี่ยงทาง
ภูมิรัฐศาสตรจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ความขัดแยง ทางการเมืองและการคาระหวางประเทศ
ผลกระทบจาก Disruptive Technology ฯลฯ ขณะที่ปจจัยบวกคาดวามาจากแนวโนมเงินบาทเทียบกับ
สกุลดอลลารสหรัฐฯ ที่นาจะกลับมามีทิศทางออนคา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหง
ประเทศไทย การออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ฯลฯ
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตลาดหลักทรัพย ป 2562 อยูที่ระดับ 53,192 ลานบาท ปรับลดลง 8% จากป
2561 ที่ระดับ 57,674 ลานบาท สำหรับแนวโนมป 2563 คาดมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตลาดหลักทรัพย
นาจะมีทิศทางที่ ใกลเคียงหรือปรับลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากยังมีปจจัยกดดันเชิงลบหลายดาน
ทั้งจากปจจัยภายในประเทศและตางประเทศ ดังไดกลาวถึงขางตน
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มูลคาการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพยและตลาด MAI

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

มูลคา
อัตราเติบโต
มูลคา
อัตราเติบโต มูลคาการซื้อขาย
ตลาดรวมเฉลี่ย
การซื้อขายรวม
เฉลี่ยตอวัน
(ลานบาท)
YoY (%)
(ลานบาท)
YoY (%)
(ลานบาท)
5,422,512
-8%
3,981,230
-7%
16,118
4,684,108 -14%
4,428,979
11%
18,226
6,901,687
47%
7,033,947
59%
29,066
8,429,008
22%
7,191,481
2%
29,473
10,102,932
20%
7,914,567
10%
32,304
12,790,231
27%
12,330,669
56%
50,329
13,401,318
5%
11,139,291 -10%
45,466
14,125,607
5%
10,765,470
-3%
44,302
14,129,420
0%
12,816,259
19%
52,526
16,281,028
15%
12,227,748
-5%
50,114
17,667,957
9%
14,130,078
16%
57,674
17,170,570
-3%
12,978,854
-8%
53,192

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ก.ล.ต. และบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมีโก จำกัด

ภาพรวมการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยผานการเสนอขายหลักทรัพยใหมในป 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากป 2561
โดยในป 2562 มีจำนวนบริษัทที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งหมด 30 บริษัท (แบงเปนหลักทรัพยที่เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยจำนวน 13 บริษัท และในตลาด MAI จำนวน 17 บริษัท) เทียบกับป 2561 ที่มีจำนวน
19 บริษัท (แบงเปนหลักทรัพยที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจำนวน 8 บริษัท และในตลาด MAI จำนวน
11 บริษัท) โดยในป 2562 มีบริษัทที่มีมูลคาตลาดขนาดใหญหลายบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
อาทิ AWC, CRC, SHR และ BAM เปนตน ในขณะที่แนวโนมป 2563คาดวาการระดมทุนในตลาดทุนนา
จะไมสดใสนักและคาดวาจะปรับลดลงจากป 2562 จากปจจัยเชิงลบหลัก จากภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของไทย
และของโลกที่เติบโตออนแอลง โดยเฉพาะจากผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ที่อาจไมเอื้ออำนวยตอภาวะการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
สัดสวนการซื้อขายของนักลงทุนแตละประเภทในชวง 5 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงหลักไดแก สัดสวน
นักลงทุนรายยอยยังคงปรับลดลงอยางตอเนื่องเหลือ 34% ของมูลคาการซื้อขายรวม ในป 2562 จากระดับ
59% ในป 2558 ขณะที่ สัดสวนของนักลงทุนตางประเทศในป 2562 ปรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญเปน 41%
จาก 22% ในป 2558 และสัดสวนพอรตลงทุนของบริษัทหลักทรัพยปรับเพิ่มขึ้นเปน 14% ในป 2562 จาก 9%
ในป 2558 ในดานสัดสวนนักลงทุนสถาบันในประเทศถือวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสำคัญนัก โดยอยูที่
ระดับ 10-11% ในขณะที่ สัดสวนการซื้อขายผานระบบอินเตอรเน็ตในป 2562 อยูที่ 26% ของมูลคาการซื้อขายรวม
ลดลงจาก 38% ในป 2558



สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย และตัวเลขสำคัญของอุตสาหกรรม
ดัชนี SET
มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)
SET
MAI
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
SET
MAI
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท) (ไมรวมพอรต บล.)
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันของพอรต บล. (ลานบาท)
Trading days
บริษัทที่เขาจดทะเบียนใหม (IPO)
SET
MAI
มูลคาซื้อขายผานระบบอินเตอรเน็ต (ลานบาท)
มูลคาการซื้อขายผานระบบอินเตอรเน็ต/มูลคาซื้อขายรวม (%)
จำนวน บล. ที่ใหบริการการซื้อขายผานระบบอินเตอรเน็ต
สัดสวนการซื้อขายแยกตามประเภทลูกคา
นักลงทุนรายยอย
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
พอรตการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย(บล.)
นักลงทุนตางประเทศ
รวม

2562
1,579.84
12,978,854
12,802,091
176,763
53,192
52,468
724
45,987
7,205
244
30
13
17
3,407,756
26%
33

2561
1,563.88
14,130,075
13,820,220
309,858
57,674
56,409
1,265
50,593
7,081
245
19
8
11
3,998,249
28%
33

2560
1,753.71
12,227,748
11,652,311
575,437
50,114
47,755
2,358
44,875
5,238
244
39
22
17
3,989,387
33%
31

34%
11%
14%
41%
100%

41%
11%
12%
36%
100%

48%
11%
11%
30%
100%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,สำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมีโก จำกัด

ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพยในป 2562 และแนวโนมป 2563 ยังคงมีการแขงขันที่สูงอยางตอเนื่อง โดยผูประกอบการ
หลายรายใชกลยุทธการแขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้นเพื่อชวงชิงฐานลูกคา อีกทั้ง มีผู ใหบริการนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยแบบออนไลนเพิ่มมากขึ้นและชูกลยุทธการแขงดานราคาเปนหลัก ทำใหสวนแบงตลาดของ
ผูประกอบการสวนใหญปรับลดลงจากปกอน และทำใหอัตราคานายหนาเฉลี่ย (ไมรวมพอรต บล.) ของระบบฯ
ยังคงปรับลดลงตอเนื่องจาก 0.125% ในป 2560 และ 0.112% ในป 2561 เหลือเพียง 0.104% ในป 2562
ขณะที่ แนวโนมอัตราคานายหนาเฉลี่ยในป 2563 คาดวาจะยังคงเปนทิศทางที่ออนตัวลงตอจากการแขงขัน
ในธุรกิจหลักทรัพยที่สูงขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะมีผูประกอบการที่เนนการใหบริการการซื้อขายแบบออนไลนมาก
ขึ้นและจากสัดสวนนักลงทุนรายยอยที่ลดลงตอเนื่อง ในขณะที่ความสามารถในการเพิ่มฐานรายไดอื่นๆ ของ
บริษัท หลักทรัพย ยังทำไดคอนขางจำกัด ทำใหบริษัทหลักทรัพยยังคงพึ่งพิงรายไดหลักจากรายไดคานายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยในสัดสวน 53% ในป 2562
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แหลงที่มาของเงินทุน
แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทมาจากสวนของผูถือหุนเปนหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการออกและ
เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท
สำหรับ กรุงไทย ซีมิโก ไดรับวงเงินกูยืมจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญเพื่อสนับสนุนธุรกรรมเงิน
ใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยวงเงิน 3,000 ลานบาท และวงเงินกูระยะสั้นเมื่อทวงถาม (call loan) รวมถึงเงินกูเบิก
เกินบัญชี (O/D) อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้นในวงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท และการออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินไมเกิน 3,000 ลานบาท
อยางไรก็ดี บริษัทมีการบริหารโครงสรางเงินทุนอยางเหมาะสมระหวางการใชเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและ
เงินกูยืมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางดานเงินกองทุนและตนทุนทางการเงินเปนหลักเพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก
บริษัทและผูถือหุน
การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
บริษัทไมมีการจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
การดำรงเงินกองทุนสภาพคลองและอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
บริษัทไดรับการผอนผันการดำรงเงินกองทุนสภาพคลองและอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เนื่องจาก
ไดรับอนุญาตใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการชั่วคราว
สำหรับ กรุงไทย ซีมิโก ดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิและอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลอง
สุทธิที่สูงกวาที่กำหนดโดยหนวยงานทางการ คือเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไมต่ำกวา 25 ลานบาทและไมต่ำ
กวารอยละ 7 และสวนของผูถือหุนไมต่ำกวา 100 ลานบาท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 กรุงไทย ซีมิโก มีเงิน
กองทุนสภาพคลองสุทธิ 1,139 ลานบาท และอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) รอยละ 34 และมี
สวนของผูถือหุน 2,324 ลานบาท
3.



ธุรกิจการจัดการกองทุน
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนโซลาริส
จำกัด) ดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษัทไดรับอนุญาตใหดำเนินการจัดการกองทุนทั้งหมด 5 ประเภท
ดังนี้
1. การจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจัดการกองทุนรวมภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0009 / 2549 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2550
2. การจัดการกองทุนสวนบุคคล ประเภทกองทุนสวนบุคคล
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจัดการกองทุนสวนบุคคล (กองทุนสวนบุคคล) ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการ
กองทุนสวนบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550

3.

4.

5.





การจัดการกองทุนสวนบุคคล ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจั ด การกองทุ น ส ว นบุ ค คล (กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ) ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555 โดยเริ่มประกอบธุรกิจ
ประเภทการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทยังไมมี
ลูกคาประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใตการบริหารจัดการ
การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน
ผู จั ด การเงิ น ทุ น สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า เมื่ อวั น ที่
13 กรกฎาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0009 / 2550โดยปจจุบันบริษัทยังไมไดเริ่มประกอบธุรกิจดังกลาว
การจัดการทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดรับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย (REIT Manager) โดยมีชวงเวลารับอนุญาต 5 ป นับตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ถึง 3 ธันวาคม 2567 (ตออายุทุก 5 ป)
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ปจจุบันบริษัทมีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจำนวน 2 กองทุน ดังนี้
กองทุนรวม
1. กองทุนเปดเอคควิตี้โปร หุนระยะยาว (EP-LTF)
2. กองทุนเปดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นป 2562 (บาท)
18,270,929.87
5,710,667.92

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการจัดการกองทุนรวมในป 2563 โดยการเนนออกและเสนอขายกองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนที่แตกตางจากนโยบายการลงทุนโดยทั่วไปของคูแขงในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาซึ่งเปนกลุมเปาหมายของบริษัท
สำหรับธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคลนั้น บริษัทอยูระหวางการขยายธุรกิจ โดยคาดวาจะเริ่มมีกองทุนสวน
บุคคลภายใตการบริหารจัดการในป 2563 นี้ ขณะที่ธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทยังไมมี
แผนที่จะขยายธุรกิจในป 2563 และสำหรับการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น บริษัทมีแผนที่จะ
เริ่มประกอบธุรกิจในป 2563 เปนตนไป โดยมีแผนที่จะใชสัญญาซื้อขายลวงหนามาออกแบบนโยบายการลงทุน
ใหมๆที่มีความแตกตางเพื่อนำเสนอแกลูกคาตอไป
สำหรับธุรกิจการเปนผูจัดการทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT manager) นั้น บริษัทคาดวาจะมี
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งบริษัททำหนาที่ผูจัดการในป 2563 เปนตนไป
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กองทุนรวม
อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นป 2019 ที่ 5.4 ลานลานบาท ปรับตัวขึ้น 6.6% จาก
สิ้นป 2018 โดยมีเงินไหลเขาสุทธิ รวม 2.1 แสนลานบาท กองทุนรวมตราสารหนี้ มีปริมาณเงินไหลเขาสุทธิ
รวม 1.1 แสนลานบาท ขณะเดียวกันกองทุนรวมตราสารทุนมีเงินไหลเขาสุทธิ 5.9 หมื่นลานบาท ทำใหทั้งสอง
ประเภททรัพยสินยังคงเปนสัดสวนหลักของตลาดกองทุนรวมไทย นักลงทุนยังคงใหความสนใจกับกองทุนที่
ลงทุนในประเทศโดยเห็นไดจากปริมาณเงินไหลเขาสุทธิรายกลุมที่ยังคงเปนกลุมใหญกลุมเดิมเชน ตราสารหนี้
ไทย กองทุนผสม ไปจนถึงกองทุนหุนไทย ในขณะที่กลุมกองทุนตางประเทศยังเปนทิศทางเงินไหลออกสุทธิเปน
สวนใหญ
ขณะที่มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปด ไมรวมกองทุนปด, ETF, REIT, Infrastructure
fund) ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ณ สิ้นป 2019 อยูที่ 4.3 ลานลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากสิ้นป 2018 มูลคา
ทรัพยสินกองทุนรวมตราสารหนี้ + 4.8%, ตราสารทุน +11.5%, และกองทุนผสม +14.3% มีเพียงกองทุนรวม
ประเภทตราสารตลาดเงินที่มีมูลคาทรัพยสินลดลงเล็กนอยราว -1.2%
ผลตอบแทนเฉลี่ยกลุมกองทุนสวนใหญยังเปนบวก กลุมกองทุนที่ใหผลตอบแทนเฉลี่ยระดับสูงสวนใหญเปน
กองทุนที่ลงทุนตางประเทศ หุนเทคโนโลยี หุนภูมิภาคยุโรป หุนสหรัฐ หุนจีน เปนตน ในขณะที่กองทุนที่ลงทุน
ในประเทศใหผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับตํ่าตามสภาวะตลาดการลงทุนไทย
สำหรับกองทุนประหยัดภาษีอยาง LTF แมจะเปนปสุดทายแตก็ยังไดรับความสนใจจากนักลงทุนไมตางจากเดิม
มากนัก โดยมีระดับเงินไหลเขาสุทธิใกลเคียงกับในอดีตและมีมูลคาทรัพยสินที่เติบโตขึ้นสูระดับสูงกวา 4 แสน
ลานบาท ทางดานกองทุน RMF นั้นดูเหมือนจะไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปริมาณเงินไหลเขาที่เพิ่ม
ขึ้นทุกป มูลคาทรัพยสินสุทธิไปอยูที่ระดับมากกวา 3.0 แสนลานบาท



สำหรับสวนแบงการตลาด พบวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ที่เปนบริษัทยอยของธนาคารพาณิชย
มีสวนแบงการตลาดที่สูงมาก นำโดย บลจ.กสิกรไทย บลจ.ไทยพาณิชย บลจ.บัวหลวง บลจ.กรุงไทย และ
บลจ.กรุงศรี ซึ่ง บลจ.ที่เปนบริษัทยอยของธนาคารพาณิชยมีสวนแบงทางการตลาดรวมกันสูงถึง 94%

กองทุนสวนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสวนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทยยังคงเติบโตไดตอเนื่องในป
ที่ผานมา แมวาอัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงจากปกอนหนามาอยูที่ 7.89% แตอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม 10
ปยอนหลัง (CAGR) ยังคงเติบโตสูงถึง 14.38% ตอป
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สำหรับสวนแบงการตลาด พบวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ที่เปนบริษัทยอยของธนาคารพาณิชยมี
สวนแบงการตลาดที่สูงมาก นำโดย บลจ.ไทยพาณิชย (44.92%) บลจ.กสิกรไทย (13.83%) บลจ.กรุงศรี
(10.17%) บลจ.กรุงไทย (5.81%) และ บลจ.ทิสโก (5.41%) ซึ่ง บลจ.ที่เปนบริษัทยอยของธนาคารพาณิชยมี
สวนแบงทางการตลาดรวมกันสูงถึง 90%



4.

ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด เปนบริษัทบริหารสินทรัพยภายใตขอบเขตที่กำหนดโดยพระราชกำหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. การบริหารลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงินอื่น
แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเนนไปที่การประนอมหนี้กับลูกหนี้เพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัท
และลู ก หนี้ เพื่ อ ช ว ยให ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต ได ก ลั บ คื น สู ร ะบบเศรษฐกิ จ ได ต อ ไป ถึ ง แม จ ะอยู ใ นขั้ น ตอน
การดำเนินคดีก็ตาม
2. การจำหนายทรัพยสินรอการขาย
ที่มาของสินทรัพยดอยคุณภาพที่ใชในการบริหารจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัดจะจัดหา
จากการเขารวมประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ดังกลาวใหกลับมาเปนสินทรัพยปกติไดในระยะเวลาอันสั้นและกอใหเกิดประโยชนตอระบบ
เศรษฐกิจในที่สุด โดยพิจารณา โอกาสความเปนไปได ในการประมูล อัตรากำไรที่คาดวาจะไดรับ
ความเปนไปไดที่จะเก็บหนี้ได แหลงเงินทุนที่ใชและสภาพคลองของบริษัทมูลคาทรัพยสินรอการขายและ
มูลคาหลักประกันที่มีอยูของลูกหนี้ เปนตน



ผลิตภัณฑหรือบริการที่สำคัญของบริษัทประกอบดวย
1. การดำเนินกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ เปนกระบวนการที่บริษัทกับลูกหนี้สมัครใจแกปญหา
การชำระหนี้สินโดยการกำหนดขอตกลงในการชำระหนี้ขึ้นใหม
2. กรณีที่ไมสามารถหาขอยุติในเรื่องหนี้กับลูกหนี้ได บริษัทสามารถดำเนินการจำหนายทรัพยสิน
ที่มาจากการรับโอนชำระหนี้จากลูกหนี้และการบังคับคดีกับหลักประกันดังกลาวออกไป หรือ
กอสรางโครงการที่สรางคางใหแลวเสร็จ เพื่อใหทรัพยสินมีสภาพที่ดีเพิ่มศักยภาพในการขาย
และมีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนมีเทคนิควิธีการในการหาชองทางการจัดจำหนายเพื่อเพิ่มโอกาสให
ทรัพยสินดังกลาวสามารถขายได
5.

ธุรกิจสินทรัพย ดิจิทัล
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลอันไดแกการเปนนายหนาและ
ผูคาสินทรัพยดิจิทัลและการเปนผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
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ในการประกอบธุรกิจลงทุนของบริษัทฯ ที่มีอยูเดิมนั้น บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค
จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ) และไดรวมลงทุนรวมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวย
บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล ประเภท ผูใหบริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามกฎหมายวาดวย สินทรัพยดิจิทัล และลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางดานการคา นำเขา
สงออก จำหนายหรือเปนตัวแทนจำหนายทั้งปลีกและสงเครื่องสำอาง น้ำหอม หัวน้ำหอม วัตถุดิบในการผลิตเครื่อง
สำอางและสารใหกลิ่นตางๆ และฝกสอนอบรมดานโยคะ การออกกำลังกาย ตามลำดับ
ในป 2562 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ ที่ชวยลดความเสี่ยงจากการดอยคาของสินทรัพยที่บริษัทนำไปลงทุนในกิจการ
ตางๆ ไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บลจ.อินโนเทค) โดย บลจ.อินโนเทค ไดรับอนุญาต
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ใหประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
รวมและกองทุนสวนบุคคลตามเดิม รวมถึงไดรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหทำหนาที่ผูจัดการกองทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT Manager) ดวย นอกจากนี้ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป 2561
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล ประเภท ผู ใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคาดวาจะสามารถประกอบธุรกิจอยางเต็มรูปแบบไดในป
2563 นี้ ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ยังเปนการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
และมุงสูการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลซึ่งเปนธุรกิจแหงอนาคต
โดยสรุปแลว บริษัทฯ ไดดำเนินการตางๆ ตามแผนกลยุทธในป 2562 ไดตามเปาหมายที่วางไวโดยสวนใหญ แมวาจะ
เผชิญปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่กระทบกับแผนกลยุทธของบริษัท ในรอบปที่ผานมา ซึ่งบริษัทฯ ยังคงแสวงหาแนวทาง
การดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมเพิ่มเติม ใหเทาทันตามโครงสรางและสภาวะของเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา เพื่อทำใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนตอไป
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ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ผูออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือไม
สามารถคืนเงินตนไมวาดวยเหตุใดๆ และเมื่อผูออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นหยุดจายดอกเบี้ยหรือเงินตนก็เปน
การผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Default) ซึ่งหากผูออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นตกเปนบุคคลลมละลาย
หรือผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ผูถือตั๋วแลกเงินระยะสั้น เจาหนี้อื่นของบริษัทผูออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
จะมี บุ ริ ม สิ ท ธิ เ หนื อ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ผู อ อกตั๋ ว แลกเงิ น ระยะสั้ น อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ได เ น น การลงทุ น ใน
ตั๋วแลกเงินที่มีหลักทรัพยค้ำประกัน เพื่อเปนการจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ผูออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นผิดนัดชำระหนี้
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ราคาตลาดของตั๋วแลกเงินระยะสั้นนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ยกตัวอยางเชน
ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟอ
อายุของตั๋วแลกเงินระยะสั้น หรืออุปสงคสวนเกินหรือสวนขาดของตั๋วแลกเงินระยะสั้น เมื่อผูถือตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ตองการขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นกอนวันครบกำหนดไถถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น ตั๋วแลกเงินระยะสั้นอาจขายได
ต่ำกวามูลคาที่ตราไวหรือราคาที่ซื้อมา ซึ่งเปนผลมาจากความผันผวนของราคาตั๋วแลกเงินระยะสั้น กลาวคือ
หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้
ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือยาวกวาจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนดังกลาวมากกวา ตั๋วแลกเงินที่บริษัทลงทุน
บริษัทตั้งใจที่จะถือจนครบกำหนดไถถอน ซึ่งจะทำให ไดผลตอบแทนตามที่กำหนดไว โดยไมมีความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดรอง




§²¡ÀªµÈ¢i²ª ²¥h -JRVJEJUZ3JTL 

กรณีผูถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นประสงคจะขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในตลาดรองกอนครบกำหนดไถถอนตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้น ผูถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นอาจไมสามารถขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นไดทันที ในราคาที่ตนเองตองการ
เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมมาก ทั้งนี้ผูออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไมไดนำตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ ผูถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นสามารถ
ซื้อขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นไดกับธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตคา
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ นอกจากนี้ผูถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะไมสามารถขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นใหแก
บุคคลใดๆ โดยทั่วไปไดแตจะถูกจำกัดใหโอนเปลี่ยนมือไดเฉพาะภายในกลุมผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ
ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว ในขอ 4 และขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุน
รายใหญ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมหรือใชแทนที่) เวนแตเปนการโอน
ทางมรดก
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ความเสี่ยงดานความสามารถในการชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินระยะสั้น หมายถึง ความเสี่ยงที่ผูออกตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้นมีสภาพคลองไมเพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินระยะสั้นได ซึ่งกรณีนี้
อาจเกิดขึ้นเมื่อผูออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไมสามารถเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นครั้งใหม เพื่อนำเงินที่ไดมา
ชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ออกมาเมื่อครั้งกอนได บริษัทในฐานะ ผูออกตราสารหนี้ไดพิจารณาความเสี่ยง
ในเรื่องดังกลาวจึงไดจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนใหเพียงพอในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาซึ่งสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วกรณีที่บริษัทจะตองชำระคืนหนี้นั้นตอไป
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ผูถือหุน 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
ชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ELEVATED RETURNS LLC
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
ER MERRY WAY LP
CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT
นายวชิระ ทยานาราพร
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,
SINGAPORE BRANCH
นายพิมล ศรีวิกรม
BANK OF SINGAPORE LIMITED
นายชัยยุทธ พิทักษธีระธรรม
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
อื่นๆ
รวม

จำนวนหุน
346,000,000
100,000,000
60,000,000
48,992,954
35,000,000
31,764,567

%
20.922
6.047
3.628
2.963
2.116
1.921

31,373,300 1.897
28,711,188 1.736
28,343,300 1.714
27,000,000 1.633
916,551,617 55.423
1,653,736,926 100.000
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ผูถือหุนรายใหญไมไดมีสวนในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ
Â¢²¢²£h²¢À´r¥

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคลองเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ และ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
สำหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัทแตละบริษัท และ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทนั้น
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ชื่อและชื่อสกุล
1. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

3. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
4. ผูชวยศาสตราจารย พิมล ศรีวิกรม
5. นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
6. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด
7. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
8. นายธนารักษ พงษเภตรา
9. นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย

ตำแหนง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการมีอำนาจ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
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คณะกรรมการของบริษั ท ฯ เปน ผูรับผิดชอบกิจ การของบริ ษัท ฯ และมี อ ำนาจหน าที่ ด ำเนิ น การภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
และระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ
หรือที่เกี่ยวของกับการดังกลาว
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได โดย
รายละเอียดการมอบอำนาจตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติ
ใหทำรายการที่ผูรับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
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ในป 2562 มี การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง หมด 10 ครั้ ง โดยมี ร ายงานการเข า ร ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย พิมล ศรีวิกรม
นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด
ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
นายธนารักษ พงษเภตรา
นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
10/10
10/10
10/10
5/10
9/10
9/10
8/10
7/8
10/10
5/5
เลขานุการ

 ¹i£´«²£
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

3. หมอมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ
4. นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย

•
•
•
•
•
•
•
•

5. นายชลิต จุฬาจารุวงศ

•

6. นายจิรายุ เชื้อแยม

•
•
•
•
•
•

2. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน

7. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห
8. นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
9. นายไพรยง ธีระเสถียร



•

กรรมการมีอำนาจ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการบรรษัทภิบาล
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
ฝายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายกำกับและตรวจสอบภายใน
ผูอำนวยการอาวุโส กลุมงานลงทุน
ผูอำนวยการอาวุโส Custodian Services Group
เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
ผูอำนวยการอาวุโส Research Advisory Group
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
ผูอำนวยการอาวุโส
สายงานการเงินและกลยุทธองคกร
ผูอำนวยการอาวุโส
ฝายกำกับและตรวจสอบภายใน

À¥²¸²££´©±
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
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ตำแหนง

• กรรมการมีอำนาจจัดการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการลงทุน
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อายุ
71 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
20 กันยายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514)
การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
สัดสวนการถือหุน
6.047%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร เปนบิดาของนายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
ประสบการณกลุมบริษัท
8 ตุลาคม 2556 - ปจจุบัน
8 พฤศจิกายน 2556 - ปจจุบัน
12 กุมภาพันธ 2557 - ปจจุบัน
14 พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน
22 สิงหาคม 2557 - ปจจุบัน
26 กุมภาพันธ 2557 - 21 สิงหาคม 2557
3 ธันวาคม 2561 - ปจจุบัน
บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กุมภาพันธ 2550 - ปจจุบัน
ตุลาคม 2555 - ปจจุบัน

• กรรมการมีอำนาจจัดการ, ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
• กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
• กรรมการไมมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

15 มิถุนายน 2558 - ปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
14 ธันวาคม 2561 - ปจจุบัน
31 สิงหาคม 2560 - ปจจุบัน
8 สิงหาคม 2560 - ปจจุบัน
24 มิถุนายน 2558 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน

•
•
•
•
•
•

ผลงานในอดีต
มีนาคม 2546 - เมษายน 2559
2553 - 2554
2552 - 2554
2550 - 2553

กรรมการ บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
กรรมการ บริษัท เอชเอสเอช•สยามเจาพระยา โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะมอลล กรุป จำกัด
กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัท นิวคอรป จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด

• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
• กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
• ประธานกรรมการและประธานบริหาร บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จำกัด (มหาชน)
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ตำแหนง

• กรรมการมีอำนาจจัดการ
• รองประธานกรรมการ
• ประธานเจาหนาที่บริหาร
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
อายุ
60 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
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)
• Advanced Audit Committee Program (พ.ศ.2560)
• National Directors Conference 2018 (IOD)
• A Lunch talk & Conversation (TDRI)
• Innovation Finance for Future Growth (ธนาคารแหงประเทศไทย)
• CEO Networking 2018 (SET)
สัดสวนการถือหุน
1.142%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี



ประสบการณกลุมบริษัท
22 พฤษภาคม 2550 - ปจจุบัน
7 มกราคม 2552 - ปจจุบัน
1 พฤษภาคม 2552 - 31 กรกฎาคม 2562
29 พฤศจิกายน 2554 - ปจจุบัน
11 มีนาคม 2559 - ปจจุบัน
27 มีนาคม 2560 - ปจจุบัน
12 ตุลาคม 2561 - ปจจุบัน
16 พฤษภาคม 2562 - ปจจุบัน

•
•
•
•
•
•
•
•

บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
14 มีนาคม 2554 - ปจจุบัน
28 ธันวาคม 2558 - ปจจุบัน
10 สิงหาคม 2562 - ปจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูดส กรุป จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
20 มีนาคม 2560 - ปจจุบัน

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ผลงานในอดีต
23 พฤษภาคม 2559 - 18 มีนาคม 2562
กันยายน 2561 - กุมภาพันธ 2562
28 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2555 - 27 พฤษภาคม 2557
19 มิถุนายน 2556 - 27 พฤษภาคม 2557
20 มิถุนายน 2555 - 19 มิถุนายน 2556
1 มกราคม 2556 - 19 มิถุนายน 2556

•
•
•
•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ตำแหนง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อายุ
61 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
26 กุมภาพันธ 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Business RMIT University Melb.Australia
• Fellow of the Financial Services Institute of Australasia
• Chartered Director Thai Institute of Directors
การอบรม
• Director Certification Program (DCP 153/2011) (พ.ศ. 2554)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 9/2015) (พ.ศ. 2558)
• Chartered Director Class (CDC 10/2015) (พ.ศ. 2558)
• Diploma Director Certification Program (พ.ศ. 2555)
สัดสวนการถือหุน
0%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
ประสบการณกลุมบริษัท
27 กันยายน 2556 - ปจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปจจุบัน
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
17 เมษายน 2562 - ปจจุบัน
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
20 กันยายน 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557
• กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
18 มีนาคม 2553 - 19 กันยายน 2556
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2556
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
บริษัทอื่นๆ
พฤษภาคม 2559 - ปจจุบัน
1 ธันวาคม 2559 - ปจจุบัน

• Chartered Director, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ที่ปรึกษา, D.W.P. Co., Ltd.

ผลงานในอดีต
1 ธันวาคม 2559 • 30 ธันวาคม 2562
เมษายน 2557 • 30 พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2551 • 31 ธันวาคม 2556

• ที่ปรึกษา, Delight Plus Co., Ltd.
• ที่ปรึกษา, MBMG Corporate Solutions Co., Ltd.
• Executive, Thai Strategic Capital Management Co., Ltd.
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• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อายุ
68 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
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)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
• Anti - Bribery and Anti - Corruption (Deloitte AC Forum) (พ.ศ. 2561)
• Thailand’s 10th National Conference on Collective Action against Corruption
“Innovations in the Fight against Corruption” (พ.ศ. 2562)
สัดสวนการถือหุน
0%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
ประสบการณกลุมบริษัท
10 พฤษภาคม 2555 - ปจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
10 พฤษภาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2557
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
10 พฤษภาคม 2555 - 20 กันยายน 2556
• กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562
• กรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
กุมภาพันธ 2560 - ธันวาคม 2561
• ประธานกรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
บริษัทอื่นๆ
กุมภาพันธ 2561 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
เมษายน 2555 - ปจจุบัน
ตุลาคม 2556 - ปจจุบัน

ผลงานในอดีต
มกราคม - มีนาคม 2555
มกราคม 2550 - ธันวาคม 2554
มกราคม 2544 - ธันวาคม 2550



•
•
•
•
•
•

Executive Board Director, บริษัท เคทีที เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
Executive Board Director, ECCO (Vietnam) Co., Ltd.
Vice Chairman บริษัท อีซีซีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
Executive Board Director บริษัท เอคโค แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Executive Board Director, PT ECCO Indonesia
Executive Board Director, PT ECCO Tannery Indonesia

• ที่ปรึกษา บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
• Sr. Executive บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
• Executive Vice President บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

²¢À©²§±lÀ£µ¢£´¢§±l
ตำแหนง

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• กรรมการมีอำนาจจัดการ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
63 ป
10 พฤษภาคม 2556
• MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527)
• MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523)
• Role of the Chairman Program (ROCP) V. 2 (พ.ศ. 2554)
• Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public
Organization V. 4 (พ.ศ. 2553)
• Director Certification Program (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552)
• Audit Committee Program (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552)
• Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
6 กุมภาพันธ 2562 - ปจจุบัน
28 พฤศจิกายน 2561 - 5 กุมภาพันธ 2562
1 กุมภาพันธ 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561
28 พฤษภาคม 2556 - 27 พฤศจิกายน 2561
20 กันยายน 2556 - ปจจุบัน
3 ธันวาคม 2561 - ปจจุบัน

•
•
•
•
•
•

บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มิถุนายน 2553 - ปจจุบัน
พฤษภาคม 2551 - ปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ผลงานในอดีต
มิถุนายน 2553 - 2555

• Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อายุ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการไมมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
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อายุ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ประสบการณกลุมบริษัท
8 ตุลาคม 2556 - ปจจุบัน
8 พฤศจิกายน 2556 - ปจจุบัน
มีนาคม 2560 - ปจจุบัน

•
•
•
•

บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พฤษภาคม 2536 - ปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีเอ็ม คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
มกราคม 2532 - ปจจุบัน
มีนาคม 2550 - ปจจุบัน
มกราคม 2555 - ปจจุบัน
มีนาคม 2558 - ปจจุบัน

•
•
•
•

ผลงานในอดีต
มกราคม 2556 - 3 พฤษภาคม 2559



• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
55 ป
20 กันยายน 2556
• MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson,
U.S.A. (พ.ศ. 2532)
1.897%
ไมมี
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรรมการมีอำนาจ บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด

กรรมการ บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ล และทาวเวอร จำกัด
นายกสมาคม สมาคมกีฬาเทควันโดแหงประเทศไทย
กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด

• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)

£¨±´Ì§«²§´¨²¥
ตำแหนง
อายุ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
61 ป
28 เมษายน 2557
• 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
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
(พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522)
• Directors Certification Program (DCP)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
25 สิงหาคม 2557 - ปจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2557 - ปจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
บริษัทอื่นๆ
2560 - ปจจุบัน
16 เมษายน 2557 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบนั

•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอนด เทคโนโลยี่ เซอรวิส จำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน แอดวานซ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พีเอชเอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
กรรมการและผูจัดการใหญ บริษัทน้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด
อาจารย สถาบันการทูตและการตางประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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อายุ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ประสบการณกลุมบริษัท
8 มีนาคม 2562 - ปจจุบัน



• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
63 ป
22 กุมภาพันธ 2562
• The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525)
• Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)
• Director Certification Program (DCP) V.248 (พ.ศ. 2560)
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Thailand
Energy Academy (พ.ศ. 2557)
• The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10th
(พ.ศ. 2549)
0%
ไมมี
• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)

บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2555 - ปจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
2561 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
กันยายน 2534 - ปจจุบัน
กันยายน 2536 - ปจจุบัน

•
•
•
•

ผลงานในอดีต
2558 - 2560
2557 - 2558
2555 - 2558

• กรรมการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
• อุปนายกสายวิชาการ สมาคมนิสิตเกาวิศวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย)

ประธานสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม (1993) จำกัด

²¢¨¸ ±¢§¨l§£À¨£©
ตำแหนง
อายุ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• กรรมการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
44 ป
27 เมษายน 2560
• Charter, CFA Institute, CFA Charterholder
• Thunderbird, School of Global Management,
Master of International Management, Arizona, USA (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543)
• บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540)
0%
เปนบุตรของ นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

ประสบการณกลุมบริษัท
16 พฤษภาคม 2560 - ปจจุบัน

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
3 ธันวาคม 2561 - ปจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
3 เมษายน 2562 - ปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท คริสตัล ซิลด โปรเฟสชั่นนอล คาร โคทติ้ง จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
บริษทั อืน่ ๆ
9 พฤษภาคม 2561 - ปจจุบัน
16 มีนาคม 2560 - ปจจุบัน
13 สิงหาคม 2556 - ปจจุบัน
8 สิงหาคม 2556 - ปจจุบัน

•
•
•
•

กรรมการ บริษัท เทนฮารุ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เมนยะ อิตโต (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท กาสโทรเธค จำกัด

ผลงานในอดีต
เมษายน 2551 - 1 สิงหาคม 2561
พฤษภาคม 2547 - เมษายน 2551
มิถุนายน 2545 - เมษายน 2547
พฤศจิกายน 2543 - พฤษภาคม 2545
มิถุนายน 2543 - กันยายน 2543

•
•
•
•
•

ผูอำนวยการอาวุโส บริษัท ออพทเอเซีย แคปตอล จำกัด
Director, บริษัทแกรนท ธอนตัน สเปเชียลิสท แอ็ดไวซอรี เซอรวิส จำกัด
Vice President, Cerberus Thailand LLC
Assistant Manager, Prime Partners Asset Management Pte. Ltd (Singapore)
Associate Intern, Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd
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ตำแหนง

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
59 ป
26 เมษายน 2562
• Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A. (พ.ศ. 2523)
• Director Certification Program (พ.ศ. 2546)
• Audit Committee Program (พ.ศ. 2548)
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุนที่ 26 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
17 พฤษภาคม 2562 - ปจจุบัน
4 ธันวาคม 2562 - ปจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)

อายุ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2560 - ปจจุบัน



2558 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
2560 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน

•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร จำกัด
กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จำกัด

ผลงานในอดีต
2558 - 2559
2556 - 2557
2555 - 2560
2554 - 2559

•
•
•
•

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเตย พร็อพเพอรตี้ โซลูชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำกัด
คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

«¡h¡«¥§¡¸Ã«h
ตำแหนง
อายุ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• รองประธานเจาหนาที่บริหาร
51 ป
7 พฤษภาคม 2561
• Master of Business Administration
The American University, Washington D.C U.S.A (1992 - 1994)
• Bachelor of Design in Industrial Design
The University of South Australia, Adelaide, Australia ( 1987 - 1991 )
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
13/2016 (English Program) (June 22 - 23, 2016)
0.121%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
7 พฤษภาคม 2561 - ปจจุบัน
2 สิงหาคม 2562 - ปจจุบัน
30 พฤษภาคม 2561 - ปจจุบัน
1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จำกัด (มหาชน)
• ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
• กรรมการผูจัดการ บริษทั หลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
ไมมี

บริษทั อืน่ ๆ
พฤษภาคม 2017 - ปจจุบัน
มีนาคม 2558 - มกราคม 2561

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน) (TSFC)
• กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

ผลงานในอดีต
มกราคม 2553 - มกราคม 2561
ป 2547 - 2553
ป 2542 - 2557
ป 2538 - 2542

•
•
•
•

การอบรม

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จำกัด
ผูอำนวยการฝายอาวุโส บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
ผูชวยอำนวยการฝาย บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
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ตำแหนง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• รองกรรมการผูจัดการ สายงานนโยบายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ
55 ป
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558)
• การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร
• ผูเชี่ยวชาญดานกฏหมายการเงินหลักทรัพยและการจัดการกองทุนรวม
• Chief Transformation Officer Course
• การบริหารความเสี่ยงทางเครดิต Basel II, RAROC
• กฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการกอการราย
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
1 มกราคม 2562 - ปจจุบัน

• รองกรรมการผูจัดการ ฝายนโยบายบริหารความเสี่ยงและปฎิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
6 กรกฎาคม 2560 - ปจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
30 พฤศจิกายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2560
• กรรมการไมมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561
• Chief of Operation Officer บริษัทหลักทรัพย เคทีซีมิโก จำกัด
1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2559
• Executive Director ฝายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย เคทีซีมิโก จำกัด
1 พฤษภาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2554
• ผูจัดการฝายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
1 กรกฎาคม 2542 - 30 เมษายน 2552
• ผูจัดการฝายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโกจำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
บริษัทอื่นๆ
1 กรกฎาคม 2540 - 30 มิถุนายน 2542
1 เมษายน 2539 - 30 มิถุนายน 2540
1 ธันวาคม 2537 - 31 มีนาคม 2539



• ผูชวยผูอำนวยการฝายขอมูลสารสนเทศ BankThai PCL
• ผูอ ำนวยการฝายตรวจสอบภายใน Bangkok Finance Co., Ltd
• ผูอำนวยการฝาย Compliance Deutsche Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd

²¢¥´¸¬²²£¸§¨l
ตำแหนง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ
56 ป
• บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ความรูเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)
• ความรูเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานธุรกิจดานหลักทรัพยและดานสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
• โครงการผูกำกับดูแลการปฏิบัติงานดานตราสารหนี้
• การกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
• การตอตานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
ธันวาคม 2561 • ปจจุบัน
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกำกับและตรวจสอบภายใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
บริษทั อืน่ ๆ
ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2547 - ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2535 - เมษายน 2547
เมษายน 2531 - พฤษภาคม 2535

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จำกัด
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย คันทรีกรุป จำกัด ( มหาชน )
• ผูชวยผูอำนวยการ ฝายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน กลต
• ผูตรวจสอบ ฝายจัดการกองทุน ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตำแหนง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ผูอำนวยการอาวุโส กลุมงานลงทุน
• ผูอำนวยการอาวุโส Custodian Services Group
• เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
45 ป
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (พ.ศ. 2560)
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
สิงหาคม 2556 - ปจจุบัน

• ผูอำนวยการอาวุโส กลุมงานลงทุน และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปจจุบัน
• ผูอำนวยการอาวุโส Custodian Services Group
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2558 - ปจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
ผลงานในอดีต
สิงหาคม 2559 - ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ 2560 - กันยายน 2561
เมษายน 2557 - ธันวาคม 2559
กันยายน 2552 - กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2550 - สิงหาคม 2552
พฤษภาคม 2548 - ธันวาคม 2549
เมษายน 2542 - เมษายน 2548



• กรรมการมีอำนาจ และกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท บีคอน ออฟชอร จำกัด
• ผูจัดการอาวุโส สำนักบริหารการลงทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการฝายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• ผูจัดการการลงทุน สำนักธุรกิจใหม บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ผูชวยผูอำนวยการ บริษัท แคปแมกซ จำกัด

²¢µ£ ±£À¡²¸À£²°«l
ตำแหนง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ผูอำนวยการอาวุโส Research Advisory Group
56 ป
• MBA (Finance), Eastern Michigan University, U.S.A.
• หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผูจัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (พ.ศ. 2553)
• หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (พ.ศ. 2555)
• Valuation of Oil and Gas Assets, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
• Equity Derivatives: Managing, Trading, Hedging and Arbitrage (SAA)
• Analysis and Valuation of Telecommunication Industry (SAA)
0.000001%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2554 - 2558
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• ผูอำนวยการอาวุโส Research Advisory Group, บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
• ผูจัดการกองทุน ฝายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด
ไมมี
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ตำแหนง

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
• ผูอำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธองคกร
38 ป
• CFA Charterholder (กันยายน 2553)
• Master degree in International Finance, University of Westminster (กันยายน 2550)
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(เมษายน 2546)
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (ตุลาคม 2549)
• Director Certification Program (DCP) (2562)
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
กรกฎาคม 2561 - ปจจุบัน
พฤษภาคม 2561 - ปจจุบัน

• ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธองคกร
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 - ปจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
พฤศจิกายน 2562 - ปจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี

ผลงานในอดีต
เมษายน 2556 - เมษายน 2561
ตุลาคม 2552 - กันยายน 2555
สิงหาคม 2550 - กันยายน 2552
กรกฎาคม 2546 - สิงหาคม 2549

• ผูอำนวยการ ฝาย Corporate Strategy บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จำกัด
• ผูจ ัดการอาวุโส ฝาย Corporate Finance and Strategy
บริษัท อินโดรามาเวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.
• ผูสอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
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ตำแหนง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายกำกับและตรวจสอบภายใน
51 ป
• บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• มาตรฐานวิชาชีพ สําหรับผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย สําหรับผูบริหาร /
Head Compliance (พ.ศ. 2562)
• มาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผูกำกับดูแลดานธุรกิจหลักทรัพย (ระดับกลาง)
• ความรูพื้นฐาน และเทคนิคการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
สำหรับผูกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดานหลักทรัพย (Compliance Officer)
• ความรูกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย
• ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานในกลุมธุรกิจและการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยของสถาบันการเงิน
• การกํากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงิน (พ.ศ. 2561)
• ความรูกฏหมาย พ.ร.บ. ขอมูลสวนบุคคล (พ.ศ. 2562)
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระดับ 2
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
ธันวาคม 2562 - ปจจุบัน
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
ผลงานในอดีต
ธันวาคม 2556 - สิงหาคม 2558
มีนาคม 2546 - กุมภาพันธ 2549
กันยายน 2558 - สิงหาคม 2562
เมษายน 2555 - พฤศจิกายน 2556
มีนาคม 2549 - มีนาคม 2555
พฤษภาคม 2545 - กุมภาพันธ 2546
มิถุนายน 2542 - มีนาคม 2545
กรกฎาคม 2537 - มิถุนายน 2540



•
•
•
•
•
•
•

กรรมการผูจัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการ ฝายกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ สายกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จำกัด (มหาชน)
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จำกัด
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ผูตรวจสอบภายในระดับ 2 ฝายตรวจสอบภายในสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
ผูตรวจสอบระดับ 5 ฝายตรวจสอบบัญชีและการจัดสรรเงินคืนเจาหนี้ องคการเพื่อการ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
• ผูชวยผูจัดการ ฝายตรวจสอบและควบคุมภายใน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย จีเอฟ จำกัด
(มหาชน)

²£´¥²¨«²²²´¢l
ตำแหนง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

สัดสวนการถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการ
• ผูอำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท
54 ป
• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2529)
• Company Secretary Program (CSP# 2/2002) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2545)
• Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 10 วัน)
จัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และสมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2546)
• Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน)
จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ตลาดหลักทรัพยฯ (พ.ศ. 2550)
• Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน)
จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2551)
• Board Reporting (BRP #3/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)
• Effective Minutes Taking (EMT #17/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)
• Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23) (หลักสูตร 4 วัน)
จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2554)
• Advanced for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน)
จัดโดย ชมรมเลขานุการบริษัท, สมาคมบริษัทจดทะเบียน,
ตลาดหลักทรัพยฯ, ก.ล.ต. (พ.ศ. 2558)
• Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559)
• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รุน 9
จัดโดย ตลาดหลักทรัพยฯ (พ.ศ. 2559)
• การจัดทำรายงานแหงความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) - รุนที่ 1
(หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2560)
• บทบาทเลขานุการบริษัทในการสงเสริมดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหกับองคกร
(IOD Open House 1/2018) Thai Institute of Directors (2018)
• Exploring the Future of Sustainable Business “MEGATRENDS”(2018)
• หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย 2561
• Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard,
Thai Institute of Directors (2561, 2562)
0%
ไมมี

ประสบการณกลุมบริษัท
มกราคม 2559 - ปจจุบัน

• เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2557 - ปจจุบัน
• ผูอำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
2544 - มิถุนายน 2557
• ผูชวยผูอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
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ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด)
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
วันที่ 28 มิถุนายน 2549

รายชื่อกรรมการ
นางพรรณี สถาวโรดม
นางวิภา พัฒนวณิชยกุล
นายสมพร ศศิโรจน
นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย
นายสุรเชษฐ ศรีวัฒนกุลวงศ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

£´©±¢h¢

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.



บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจประเภทรับซื้อหรือรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพของสถาบันการเงินรวมทั้งหลักประกัน
เพื่ อ นำมาบริ ห ารหรื อ จำหน า ยจ า ยโอนรวมถึ ง กิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งหรื อ เกี่ ย วกั บ กิ จ การ
ตามที่กฎหมายกำหนด
วันที่ 1 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ
นายเลิศศักดิ์ ผลอนันต
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายจิรายุ เชื้อแยม
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห
นางสาววริศรา อำมฤตโชติ

ตำแหนง
ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
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ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล อันไดแก การเปนนายหนาและผูคาสินทรัพยดิจิทัล และการเปน
ผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
นางสาววริศรา อำมฤตโชติ

ตำแหนง
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
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ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจนายหนาและคาหลักทรัพย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2543

รายชื่อกรรมการ
นายไกรทิพย ไกรฤกษ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
หมอมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ
นายพูลพัฒน ศรีเปลง
นายวีระพงศ ศุภเศรษฐศักดิ์
นายรวินทร บุญญานุสาสน
นายเทิดชัย วิรุฬหพานิช
นางอรนุช ศิรประภา
นายเชาว อรัญวัฒน

ตำแหนง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
กรรมการมีอำนาจ, ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ, ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการไมมีอำนาจ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการไมมีอำนาจ
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ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 26/51 อาคารอรกานต ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ธุรกิจจัดจำหนายน้ำหอม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายชื่อกรรมการ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายนิพนธ รักศรีอักษร
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ
นายดนัย ดีโรจนวงศ

ตำแหนง
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
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ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด
เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร ชั้น 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ธุรกิจโยคะสตูดิโอ โรงแรม และอาหาร
วันที่ 4 มิถุนายน 2545

รายชื่อกรรมการ
นางสาวเบญจพร การุณกรสกุล
นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล
นางสาวอรวรรณ การุณกรสกุล
นายอภิชาติ การุณกรสกุล
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพิมล ศรีวิกรม

ตำแหนง
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
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ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.





บริษัท คริสตัล ซิลด โปรเฟสชั่นนอล คาร โคทติ้ง จากัด
2232 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310
ประกอบธุรกิจศูนยบริการดูแลปกปองและเคลือบสีรถยนตแบบครบวงจร และมีธุรกิจแฟรนไชส
ในประเทศลาว และกัมพูชา
วันที่ 29 มิถุนายน 2550

รายชื่อกรรมการ
นายชินพล จงประเสริฐ
นางธีรรัตน จงประเสริฐ
น.ส.ฉัตรแกว ธีระเดชากุล
นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ

ตำแหนง
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการไมมีอำนาจ
กรรมการไมมีอำนาจ
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ชื่อ

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

-

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา**

-

3. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน**
4. ผูชวยศาสตราจารย พิมล ศรีวิกรม
5. นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
6. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด

7. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
8. นายธนารักษ พงษเภตรา***
9. นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ***

รวม

กรรมการมีอำนาจ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการมีอำนาจ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล

คาตอบแทน
คาตอบแทน
รายเดือนและ
โบนัส*
เบี้ยประชุม
1,175,000
743,597

-

-

65,000

72,368

500,000

404,745

700,000

566,804

710,000

559,438

560,000

434,210

471,667

376,574

640,000

522,606

274,167

223,824

5,095,834

3,904,166

หมายเหตุ * โบนัสกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ซึ่งจายในป 2563
** กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ราย ไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ (นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน เขาดำรงตำแหนงกรรมการ
ที่เปนผูบริหารเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562)
*** กรรมการที่เขาดำรงตำแหนงในระหวางป 2562


¡° °¡®Ê°t    

£´©±«¥±£±¢lµ¡´Âi³± ¡«² 

h²ÁµÈ££¡²£Äi£±²£´©±¢h¢Ã²°££¡²£

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
ชื่อ

หนาที่ความรับผิดชอบ
- กรรมการ
- กรรมการ

คาตอบแทน (บาท)
25,000
94,667

ชื่อ

หนาที่ความรับผิดชอบ
- กรรมการมีอำนาจ

คาตอบแทน (บาท)
10,000

ชื่อ

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
2. นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน

บริษัทบริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
1. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

- กรรมการมีอำนาจ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการมีอำนาจ
- กรรมการมีอำนาจ

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
3. นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ






คาตอบแทน (บาท)

435,000
60,000
185,000
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จำนวน (ราย)

รูปแบบคาตอบแทน

จำนวนเงินรวม (บาท)

9

เงินเดือนและโบนัส

27,198,977

  h²Á·È
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบริหารของบริษัทฯ
เปนจำนวนเงิน 1,404,918.80 บาท
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คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยกรรมการ แตละทาน
จะไดรับคาตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ จำนวน
คาตอบแทนรวมจะไมเกินจำนวนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ จะเสนอคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งผานการพิจารณาโดยกลั่น
กรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ



ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจำป สำหรับป 2562 รวมกันเปน
จำนวนไมเกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
•
คาตอบแทนรายเดือน
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปน 2 เทา ของกรรมการอื่นๆ
กรรมการอื่นๆ จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทตอเดือน
•

คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
•

ประธาน
(บาท/ครั้ง)

กรรมการ (บาท/ครั้ง)
(เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)

30,000
30,000
25,000

20,000
25,000
20,000

โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ
โดยยึดหลักเกณฑเชนเดียวกับการจัดสรรในอดีตที่ผานมา

•

คาตอบแทนอื่นๆ/สิทธิประโยชนอื่นๆ
-ไมมีคาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผูบริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผู
พิจารณา โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนตอทุน และการแยงชิงบุคลากรใน
อุตสาหกรรม
•
คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทฯ กำหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหารใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับ
ระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ และขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ
รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะเปน
ผูกำหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยคาตอบแทนในระยะยาว
จะขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
จำนวนคาตอบแทนในป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ
“คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”
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บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในการบริหารงานภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไดปฏิบัติตามแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตลอดมา
ในป 2562 บริษัทฯ ไดคะแนน “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ป 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายสวน เชน การเพิ่มชองทางการเสนอความคิดเห็น
ของผูถือหุนเสียงสวนนอยกอนการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเผยแพรขอมูลการประชุมผูถือหุนใหรวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการประชุม
ผูถือหุน เพื่อใหมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเปนไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององคการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้
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กอนการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูถือหุนจะไดรับหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งรายละเอียดขอมูลประกอบการประชุม
ตามวาระตาง ๆ เปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนประชุม และบริษัทฯ เผยแพรเอกสารการประชุมบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 30 วัน ซึ่งในแตละวาระจะระบุวัตถุประสงคหรือเหตุผลพรอมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการเขารวม
การประชุมผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุน ผาน Website ของบริษัทฯ ภายใน
14 วัน หลังจากการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบผลการประชุมในคราวที่ผานมา
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ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเทาเทียมกันตามขอบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอำนาจจากผูถือหุนในกรณี
ที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ซึ่งผูถือหุนสามารถระบุมติออกเสียงในแตละวาระเพื่อใหผูรับมอบอำนาจปฏิบัติ
ตาม และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเปน
รายบุคคล
นอกจากนี้ กอนการประชุมประธานจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฏเกณฑและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนเพื่อใหเกิดความโปรงใส
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บริ ษั ท ฯ เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ทุ ก คนเสนอวาระการประชุ ม เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เลื อ กตั้ ง
เปนกรรมการ และตั้งคำถามเปนการลวงหนา โดยผานทาง Website ของบริษัทฯ กอนการประชุมผูถือหุน และ
ในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามตอที่ประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการและผูบริหาร
ยังไดมีการพบปะพูดคุยกับผูถือหุนอยางเปนกันเอง
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ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงไดบนพื้นฐานการพิจารณาอยาง
รอบคอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุมผูถือหุน
โดยบริษัทฯ จะจัดประชุมผูถือหุนในสถานที่ที่มีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทาง
เขารวมประชุมไดอยางสะดวก รวมทั้งมีการจัดสำรองที่จอดรถไวอยางเพียงพอ


²£´±´h¹i·«¸i¢h²Àh²Àµ¢¡±

บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติตอผูถือหุนและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
โดยในป 2562 บริษัทฯ ไดเปดชองทางใหผูถือหุนทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ และตั้งคำถามเปนการลวงหนาโดยผานทาง Website ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดดำเนินการเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการอำนวย
ความสะดวกแกผถู ือหุนในการเขาถึงขอมูลและสามารถ Download เอกสารดังกลาวไดลวงหนา
สำหรั บผูถือ หุน ที่ ไมสามารถเขารวมประชุมด ว ยตนเอง บริ ษัท ฯ ไดอ ำนวยความสะดวกโดยการส ง แบบหนั ง สื อ
มอบฉันทะไปพรอมหนังสือนัดประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิ
ออกเสียงโดยการมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเสนอชื่อกรรมการ
อิ ส ระอย า งน อ ย 1 คน เพื่ อ เป น ทางเลื อ กในการมอบฉั น ทะอี ก ด ว ย และสำหรั บ ผู ถื อ หุ น ชาวต า งชาติ บริ ษั ท ฯ
ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงแบบหนังสือมอบฉันทะเปนภาษาอังกฤษอีกดวย
สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ
หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนลงคะแนนโดยใชบัตรลงคะแนน รวมทั้งใชบริการจัดประชุม
ผูถือหุนของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้
เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
บริษัทฯ จะเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนบน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผูถือหุน
และจะเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผานการรับรอง
จากที่ประชุมผูถือหุนแลวนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไวในที่ปลอดภัย และพรอมสำหรับใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายใน และกำหนดใหกรรมการทุกคนรวมไป
ถึงผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมวาเปนแรงสนับสนุนที่สำคัญตอการเจริญเติบโตและ
ความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ ในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุม ดังนี้
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บริ ษั ท ฯ คำนึ ง ถึ ง ความโปร ง ใสในการเป ด เผยข อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ กรายอย า งถู ก ต อ ง ครบถ ว น
ทันเวลาโดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การแจงขอมูลผานทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ Press Release
หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน
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“ความพึงพอใจของลูกคา” เปนนโยบายสำคัญในการใหบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดมุงพัฒนาบริการ
และสรางสรรคบริการใหมๆ ที่ไดรับอนุญาตจากทางการนำเสนอตอลูกคา เพื่อใหครอบคลุมบริการทางการเงิน
และการลงทุ น ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ให ความสำคั ญ ในเรื่ อ งจรรยาบรรณที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ต อ ลู ก ค า และ
ใสใจตอการแกไขปญหาในทุกเรื่องที่ลูกคารองเรียนหรือใหขอแนะนำ


 ±²

บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
และสอดคล อ งกั บ การจ า ยผลตอบแทนของบริ ษั ท อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบธุ ร กรรมแบบเดี ย วกั น ตลอดจนจั ด
ให มี ส วั ส ดิ การต า งๆ ซึ่ ง คณะกรรมการจะเป น ผู ก ำหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ค า ตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆ แกพนักงาน โดยมีนโยบายที่จะจายคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวเพื่ อ ธำรงรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ความรู ความสามารถและทุ ม เททำงานให บ ริ ษั ท ฯ
โดยบริษัทฯ อาจใหสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหพนักงานในราคาต่ำกวาราคาตลาด เพื่อใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของบริษัทในระยะยาวตามโครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan) (ถามี)
พนักงานทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะไดรับการแนะนำ Orientation และไดรับคูมือพนักงาน
เพื่อใหทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน ไดแก ขอบังคับการทำงาน
หลักเกณฑการลางาน ระเบียบวินัยการทำงาน รวมทั้งคูมือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุม การประกันชีวิต
การประกันสุขภาพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาพักรอน เปนตน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได ก ำหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ใน
สถานที่ทำงาน รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิภาพใหกับพนักงาน โดยบริษัทฯ ไดเขารวมหรือจัดใหมีแผนงาน
ดังกลาว เชน การเขารวมแผนหนีไฟของอาคารเปนประจำทุกป การจัดใหมีแผนฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ กรณีเกิดเหตุการณรายแรงที่ทำใหพนักงานไมสามารถเขามาในสถานที่ทำการของบริษัทฯ
ไดจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยใหกับพนักงานที่ทำงานในอาคาร เปนตน
โดยในป 2562 ไมมีพนักงานคนใดไดรับอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บปวยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงานดวยการสงเสริมให
พนักงานไดรับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองคกร เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา
ความเชี่ ย วชาญและความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท า ทั น ต อ ความเปลี่ ย นแปลง
นวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม และกฎระเบียบใหมของหนวยงานของรัฐ ซึ่งจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรม
ของผูบริหารและพนักงานตอปจะไมนอยกวา 60 ชั่วโมง


ในดานกิจกรรมของกลุมพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ข อ เสนอแนะต า งๆ เพื่ อ ประโยชน ส ว นรวมของบริ ษั ท ฯ อาทิ เ ช น การร ว มรณรงค การประหยั ด พลั ง งาน
การเข า ร ว มประชุ ม พั ฒ นาระบบงานต า งๆ เป น ต น นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ มี การจั ด กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร า ง
ความสามัคคีและความสัมพันธที่ดีภายในองคกร เชน กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำป กิจกรรมสันทนาการ
นอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมการกีฬาเพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ไดยึดถือหลักการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการบริ ห ารจั ด การ โดยถื อ หลั ก ความเทา เที ย มกั น ตามหลั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป นมนุ ษ ย
ไมออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติตอผูมีเชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ แตกตางกัน ไมละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางเต็มที่โดยไมละเมิดสิทธิดานแรงงาน ไมละเมิดสิทธิ
ทางเพศ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอ/รองเรียนในเรื่องที่อาจจะเปนปญหากับ
คณะกรรมการได โดยตรงผ านทางเวปไซต ข องบริษัท ฯ หรื อ หน ว ยงานกำกั บ ดู แลของบริ ษัท ฯ ซึ่ ง จะเป น
ผูรับรายงานหรือเรื่องรองเรียนเหลานั้น และทำการสอบสวนและรายงานตอองคกรกำกับดูแล และ/หรือ
รายงานตอคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกลไกคุมครองผูรายงาน ผูแจงเบาะแส และจะจัดเก็บขอมูลขอรองเรียน
เปนความลับ ซึ่งจะรับรูไดเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้นเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน
โดยเฉพาะการรองเรียนจากพนักงานจะไดรับการคุมครองเปนพิเศษ
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บริษัทฯ ไดบริหารกิจการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ขององคกรที่กำกับดูแล ไดแก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
หนวยงานของรัฐอื่นๆ อาทิเชน กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย
เปนตน อยางเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความรวมมือและประสานงานเปนอยางดีกับหนวยงานเอกชนอื่นๆ เชน การเขารวม
เปนสมาชิกสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ไดมีโอกาสเขารวมประชุม สัมมนา
ที่มีประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรและองคกรอยางตอเนื่อง การใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย เปนตน
ตั้งแตป 2556 เปนตนมา บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และหามจาย
สินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดหามมิใหพนักงานเรียกรับประโยชนหรือทรัพยสินใด
โดยมิชอบเพื่อจูงใจใหปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่ไมชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน
สวนบุคคลหรือทำใหเกิดความไดเปรียบที่ไมเหมาะสม รวมทั้งไมเสนอหรือใหประโยชนหรือทรัพยสินแกบุคคล
ภายนอกเพื่อใหบุคคลนั้นกระทำผิดกฏหมายหรือตำแหนงหนาที่ของตน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยใหบุคลากร
ของแตละหนวยงานมีสวนรวมเพื่อใหไดขอมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ โดยมีผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในสอบทาน
อยางอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามลำดับ บริษัทฯ ไดฝกอบรม ซักซอมความเขาใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยง
จากการทุจ ริตคอรรัปชั่ น ประกอบไปดว ยการประกาศนโยบายต อ ต านการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ในทุ กรู ป แบบ
ไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก การใหการฝกอบรม ความรูความเขาใจ ในทุกชองทาง
การสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และชองทางการรับเรื่องรองเรียนกรณีพบการทุจริต
บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
โดยฝายตรวจสอบภายในจะทำหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับ
ดูแลกิจการ ซึ่งฝายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญพรอมทั้งขอเสนอแนะตอกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อใหแนใจวามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใชนั้นไดออกแบบ
มาเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวัง
ของบริษัทฯ ในเรื่องดังกลาว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด
บริษัทฯ มีนโยบายฝกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีชองทางที่สามารถใช ใน
การรองเรียนอยางเปนความลับและสนับสนุนใหพนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็น
ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
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เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง
คณะกรรมการจึงไดกำหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมเพื่อใหบริษัทฯ
มีสวนรวมในการใหความชวยเหลือแบงปนตอสังคมสวนรวมตามโอกาส รวมทั้งไดปฏิบัติตนในฐานะพลเมือง
ของสังคม เมื่อภาครัฐไดออกกฎหมาย ประกาศมาใหถือปฏิบัติ บริษัทฯ ไดติดตามและนำมาถือปฏิบัติ
และกำหนดเปนนโยบายที่จะใหบริษัทฯ เปนสวนหนึ่งที่จะชวยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพยและ
สถาบันการเงินของประเทศไทย
สำหรับกิจกรรมทางดานการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ไดมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง เชน การสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในตางจังหวัดเพื่อสงเสริม
ระบบการศึกษาไทยใหมีคุณภาพ การสนับสนุนการแขงกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา
การสนั บ สนุ น เงิ น บริ จาคให แ ก มู ล นิ ธิ โรงพยาบาลต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการรั ก ษาพยาบาล
ให กั บ ประชาชนและจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให ความสำคั ญ กั บ
การสงเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอยางตอเนื่องโดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ตลอดจนคูคาและผูสนใจเขารวมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ
ไดตามความเหมาะสม
สำหรับดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยได
ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมทำลายสิ่งแวดลอมและหรือธรรมชาติอันเปนมรดก
ที่มนุษยโลกพึงรักษาไว บริษัทฯ ใชเทคโนโลยีสำนักงานไรกระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติ
งานประจำวัน โดยใชระบบไปรษณียอิเลคทรอนิคสและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการชวยลดปริมาณขยะ
กระดาษ และสวนที่สามารถนำกลับมาใชใหมได นอกจากนี้ ยังชวยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกดวย
บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ความรู แ ละฝ ก อบรมพนั ก งานเพื่ อ ปลู ก จิ ต สำนึ ก เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มและให ใ ช เ ทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดตนทุน
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ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธที่ดีที่พึงมีตอ เจาหนี้ คูคา และคูแขง โดยบริษัทฯ
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ ไดตกลงกันไวอยางเปนธรรม และประพฤติตามกรอบกติกา
และบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน ตลอดจนปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและกฏระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เชน ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกอหนี้
ที่ ไมสูงเกินกวา ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรองรับได การจัดใหมีหลักประกัน
ที่พอเพียงในการประกันหนี้ การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหบริษัทฯ มีความสามารถ
ที่จะชำระหนี้ได บริษัทฯ ไดยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัดในการชำระคืนหนี้
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะปกปดสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การปฏิบัติสำหรับคูคา บริษัทฯ พิจารณาคูคา
เสมื อ นเป น หุ น ส ว นทางธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ คั ด เลื อ กคู ค า ที่ มี สิ น ค า และบริ ก ารมี ม าตรฐานดี เป น ที่ ย อมรั บ
ไมมีประวัติการกระทำผิดดานจริยธรรมทางธุรกิจหรือทุจริต มีหลักเกณฑการคัดกรองที่ชัดเจน ไมเลือกปฏิบัติ
มีสถานะทางการเงินดี เพื่อสรางความเปนธรรมใหแกคูคา
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบายและแนวทางในการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การไม ล ะเมิ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
หรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะไมสนับสนุนการจัดหาสินคาและบริการจากผูกระทำการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
หรือลิขสิทธิ์ เมื่อจะมีการนำงานของบุคคลภายนอกมาใชภายในบริษัทฯ จะตองมีการตรวจสอบกอนวาไมมี
การละเมิ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู อื่ น รวมไปถึ ง การกำหนดนโยบายการใช ง านบนระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งบริษัทฯจะมีการตรวจสอบโปรแกรมการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรของพนักงานอยาง
สม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันการใชโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไมเกี่ยวของกับการทำงาน
ในป 2562 ไมพบกรณีที่บริษัทฯ ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา
สิ่งแวดลอม หรือถูกดำเนินการโดยหนวยงานกำกับดูแลเนื่องจากไมไดประกาศขอมูลจากเหตุการณสำคัญ
ภายในเวลาที่ทางการกำหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอ/รองเรียนในเรื่องที่อาจเปน
ปญหา โดยสามารถติดตอ/แจงขอรองเรียนทั่วไป หรือแสดงความคิดเห็นรองเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือ
พบการกระทำความผิด/การทุจริตมายังบริษัทฯ ได โดยตรงตามชองทางดังนี้
ติดตอกรรมการบรรษัทภิบาล
ทางอีเมล
Zmico_CG@seamico.co.th
โทรสาร
+66 2 624 6398
ทางไปรษณีย
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตอสำนักเลขานุการบริษัท
ทางอีเมล
Zmico_CompanySecretary@seamico.co.th
โทรสาร
+66 2 624 6398
ทางไปรษณีย
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะทำการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกลาว และรายงานไปยังฝายจัดการ
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการแกไขสำหรับขอรองเรียนดังกลาวตอไป
บริ ษั ท ฯ ได จั ด ให มี กระบวนการในการจั ด การกั บ เรื่ อ งที่ พ นั ก งานร อ งเรี ย นว า อาจเป น การกระทำผิ ด โดย
เปดโอกาสใหพนักงานสามารถปรึกษาหรือแจงเหตุโดยตรงตอฝายกำกับและตรวจสอบภายใน ในกรณีที่
พนักงานพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่อาจเปนการฝาฝนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจ
ไมชอบดวยกฎหมาย โดยฝายกำกับและตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกลาว
และรายงานไปยังฝายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแกไขหรือดำเนินการทางกฎหมาย
สำหรับการกระทำผิดดังกลาวตอไป
บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการปองกันพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทำผิด โดยบริษัทฯ จะเก็บขอมูล
ของผูรองเรียนเปนความลับ ซึ่งจะรับรูไดเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้นเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหแกผูรองเรียน
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการ
ด ว ยการยึ ด หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี และตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล เพื่อความเจริญกาวหนาของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ รวมถึง
ผลประโยชน ในระยะยาวใหแกผูถือหุนดวย ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ อยางเปนธรรม
และรอบคอบ
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการเป ด เผยข อ มู ล อย า งเพี ย งพอแก ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย และยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไป
ตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานที่กำกับดูแลทุกประการ
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายวา การทำรายการระหวางกันที่สำคัญจะตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย โดยกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร
มี ห น า ที่ ต อ งรายงานการมี ส ว นได เ สี ย ในวั น ที่ เ ข า ดำรงตำแหน ง และทุ ก ครั้ ง ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ประโยชน
ในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปน
สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำผลการประเมินจาก
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายตางๆใหมีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนและผูลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสรางการเปนเจาของของกิจการที่
ตนเองเขาไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผูถือหุนรายใหญบริษัทฯ จึงเปดเผยโครงสรางผูถือหุนโดย
แจกแจงแสดงถึงผูถือหุนรายใหญและสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยรวมไปถึงขอมูลการถือหุนของกรรมการทั้งทางตรง
และทางออมดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
กรรมการ / ผูบริหาร
31 ธ.ค. 61
1. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3. ผูชวยศาสตราจารย พิมล ศรีวิกรม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
4. นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
5. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
6. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
7. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
8. นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
9. นายธนารักษ พงษเภตรา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
11. หมอมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
12. นายชลิต จุฬาจารุวงศ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
13. นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
14. นายจิรายุ เชื้อแยม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
15. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
16. นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
17. นายไพรยง ธีระเสถียร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

100,000,000
18,891,000
31,373,300
2,000,000
17
-

จำนวนหุน
สัดสวน
เปลี่ยนแปลงในป 2562 31 ธ.ค. 62 (รอยละ)
ไดมา
จำหนาย
- 100,000,000
6.047
- 18,891,000
1.142
- 31,373,300
1.897
- 2,000,000
0.121
17 0.000001
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สำหรับโครงสรางกลุมธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ไดเปดเผยไว ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของ
รายงานฉบับนี้ และบนเวปไซตของบริษัทฯ
ในป 2562 กรรมการแตละทานไดเขารับการพัฒนาและฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ ดังปรากฎในหัวขอ “การเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการ”
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง
ครบถวน โปรงใส และเพียงพอที่จะดำรงไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนไดรับทราบขอมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่เปนจริง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการ
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และขอกำหนดทางกฎหมายตางๆ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ผลตรวจสอบงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดตรวจสอบรวมกับหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน หัวหนาฝายกำกับและตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ไมมีขอบงชี้หรือขอสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ไดเสนอมาเปนที่ผิดสังเกต และคำอธิบายของฝายจัดการมี
ความชัดเจน พอเพียง และถูกตองตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในขั้นดี ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ
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เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงาน
และปรับปรุงแก ไขการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินดังกลาวมีหัวขอการประเมินที่ครอบคลุม
ดานโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ดานบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดาน
การประชุมคณะกรรมการ ดานการทำหนาที่ของกรรมการ ดานความสัมพันธกับฝายจัดการ และดานการพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร โดยในขั้นตอนการประเมินจะใหกรรมการแตละทานทำแบบประเมินดวยตนเอง
แลวจึงนำแบบประเมินของกรรมการแตละทานมาหาคาเฉลี่ย และสรุปเปนผลการประเมินแตละหัวขอ ซึ่งมีหลักเกณฑ
การประเมินผลดังนี้
3.60 - 4.00 คะแนน = เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม
3.20 - 3.59 คะแนน = เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
2.80 - 3.19 คะแนน = เห็นดวย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
0.00 - 2.79 คะแนน = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดำเนินการในเรื่องนั้น
สำหรับผลการประเมินของกรรมการทุกทาน ในรอบป 2562 ปรากฎวา ทุกหัวขอดังกลาวขางตนอยูในระดับเห็นดวย
อยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม
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ขอบังคับบริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยในแตละป บริษัทฯ จะกำหนด
วันประชุมไวลวงหนาและแจงใหกรรมการทุกทานทราบ อยางไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
เรียกประชุมเพิ่มไดตามความจำเปน เลขานุการบริษัทจะแจงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัดสงระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานลวงหนา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได นอกจากนี้
กรรมการแตละทานยังสามารถแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัท
จะเปนผูจดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไวในที่ปลอดภัย และพรอมสำหรับ
ใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผยขอมูลการซื้อ-ขายหุน/การถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้งไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย
ของกรรมการและผูบริหาร พรอมทั้งไดจัดทำรายงานจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม ซึ่งไดถือปฏิบัติ
มาตั้งแตป 2544
รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เขาประชุมในป 2562 โปรดดูไดจากหัวขอ “การเขารวมประชุมในป 2562”
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คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูลที่โปรงใส ถูกตอง และครบถวน ไมวาจะเปนขอมูล
ทางการเงิน หรือขอมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหุน บริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อให
ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหมีการเสนอ
ขอมูลตางๆ ใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย การแจงขอมูลโดยผาน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทำ Press Release เปนตน
นอกจากนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ ไดทั้งทาง โทรศัพท โทรสาร หรือผานทาง Website
ของบริษัทฯ ในสวนของนักลงทุนสัมพันธ หรือ สวนที่สามารถสอบถามขอมูลจากนักวิเคราะหหลักทรัพย ซึ่งปรากฎ
ใน Website ได ดังนี้
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 18
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท: +66 2 624 6399 โทรสาร: +66 2 624 6398
www.seamico.com
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยขอบังคับของบริษัทฯ และโครงสรางกลุมธุรกิจไวบน Website ของบริษัทฯ แลว
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คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบดวย กรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอ
การดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีสวนรวมในการใหความเห็นในวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และแผนงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายจัดการดวยวิธีการตางๆ เชน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องดังกลาวในรอบปบัญชี 2562 ที่ผานมา
มีการแบงแยกอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ และฝายจัดการอยางชัดเจน
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก เพื่อชวย
ดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
กำหนดใหมีฝายกำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องตางๆ ใหเหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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การจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน ตามที่กำหนดไว ในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
เปาหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ
การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของ
บริษัทฯ เชน การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เปนตน
การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในประเภทและขนาด
รายการ ที่ไมจำเปนตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ตอผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ
แตงตั้งและกำหนดอำนาจหนาที่ใหกับคณะกรรมการชุดตางๆ
การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
การกำหนดนโยบาย กลยุทธการทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปของบริษัทฯ
ผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปของบริษัทฯ
การทำสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เปนสาระสำคัญ
การจัดใหมีการกำกับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการขางตน
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สำหรับกรรมการใหมที่เขารับตำแหนง บริษัทฯ ไดจัดใหมีคูมือแนะนำธุรกิจ บริการ โครงสรางองคกร คณะผูบริหาร
ของบริษัทฯ รวมถึงฝายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนั้น กรรมการทุกทานจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาตางๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจ
เพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ อันจะเปน
ประโยชนตอมุมมองการบริหารงานดานตางๆ โดยสวนใหญเปนหลักสูตรตางๆ ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หรือหนวยงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือสำนักงาน กลต. เปนผูจัดและสื่อสารใหทราบ
เปนระยะๆ อยางสม่ำเสมอ


บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายไววา กรรมการควรจะไดอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูใน
การปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้งตอป
ในป 2562 กรรมการของบริษัทฯ เขาอบรมหลักสูตรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด

•

ชื่อหลักสูตร
•
Thailand’s 10 National Conference on Collective Action
against Corruption “Innovations in the Fight against Corruption”
th

จัดโดย
IOD

ในปจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงไดจัดทำตารางการประชุม
คณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวของลวงหนาในแตละป เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถจัดวางแผนการเขารวมประชุม
ของตนไดอยางเต็มที่ ซึ่งในการประชุมแตละครั้งคณะกรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอน
วันประชุมอยางนอย 5 วันทำการ และในรอบปที่ผานมา กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารก็ไดมีการประชุมระหวางกันเอง
โดยไมมีฝายจัดการ
สำหรับผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการในชวงเวลาที่ผานมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได
เป นอย างดี โดยกรรมการส วนใหญมี สั ด ส ว นของการเขาร ว มประชุมคณะกรรมการไม น อ ยกว ารอ ยละ 75 ของ
การประชุมทั้งป อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดองคประชุมขั้นต่ำ ในขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการวา ควรมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
บริษัทฯ พิจารณาแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคน
จะไปดำรงตำแหนงไมเกิน 5 แหง เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการไดอยางมีประสิทธิภาพ เวนแต
คณะกรรมการจะไดพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ
ใหชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ วาควรมีกำหนดวาระไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวนเชนเดียวกัน
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บริษัทฯ กำหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ
ประสบการณ เพศ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ และตองมีกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารอยาง
นอย 1 คนที่มีประสบการณในธุรกิจหลักทรัพย
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เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
กำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก
ปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ธนาคารแห ง ประเทศไทย และสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด
เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในงบการเงินและรายงานประจำป ในสวนของรายงานของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานขอมูลประจำป (แบบ 56-1) เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
กำหนดนโยบายและวิธีการกำกับดูแลเปนลายลักษณอักษรเพื่อปองกันไม ใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนำ
ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งมีฝายกำกับและตรวจสอบภายในทำหนาที่กำกับ
ดูแลเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
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บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คูมือจรรยาบรรณ ซึ่งกำหนดใหกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติ
ตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคูมือจรรยาบรรณโดยเครงครัด และบริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางการสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติ เชน การสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ เปดเผยขอมูลการเปนกรรมการในบริษัทอื่น การเปดเผยการกระทำที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือ
คูมือจรรยาบรรณดังกลาวไปยังผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดใหมีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว
ดวย
คณะกรรมการไดประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา
ผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมี
หลักเกณฑ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดย
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะฝายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual
กำหนดบทบาทหนาที่ทางจริยธรรมไวเปนลายลักษณอักษร โดยไดลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแตเริ่มเขา
รวมงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัย
ไวดวย
•
การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรางคณะกรรมการวา บริษัทฯ จะแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท และมีกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหารอยางนอย 1 คนที่มีประสบการณ ในธุรกิจหลักทรัพย เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
สรางกลไกการถวงดุลที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
จำนวน 2 ทาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 8 ทาน
ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระ (Independent Director)
จำนวน 5 ทาน
กรรมการจากภายนอก (Outside Director)
จำนวน 3 ทาน
•



บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
1. กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน
ที่กำหนดไว
2. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัทฯ



•

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เพื่อความชัดเจนโปรงใส บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อชวยดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแลกิจการ ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว รวมทั้งมี
บทบาทหน า ที่ ใ นการเสนอแต ง ตั้ ง และเลิ ก จ า งผู ส อบบั ญ ชี ภายนอกรวมทั้ ง กำหนดค า สอบบั ญ ชี เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะไดรับ
ขอมูลโดยตรงจากผูตรวจสอบภายนอกและฝายกำกับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือ
เมื่อมีเหตุการณใดที่ควรไดรับการพิจารณาอยางเรงดวน

•

การรวมหรือแยกตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธ ใดๆ กับฝายบริหาร และมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

•

คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ ซึ่งไดแก
•
คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
•
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
•
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
•
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
เพื่อแบงเบาภาระหนาที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน
ตามความจำเปน โดยมีการกำหนดนโยบายและวางกรอบงานไวอยางชัดเจน ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นั้น จะประกอบดวย
กรรมการอิสระและกรรมการที่เปนกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใส

•

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปไดดังนี้
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บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในตั้งแตระดับโครงสรางขององคกร โดยไดแบงแยกหนาที่
ของฝายงานที่หารายไดออกจากฝายงานที่ทำหนาที่ปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดย
ในระดับฝายงานนั้นไดกำหนดอำนาจหนาที่การดำเนินงานของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร
มี ก ารแบ ง แยกหน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านและ ผู ต รวจสอบและอนุ มั ติ อ อกจากกั น เพื่ อ ให เ กิ ด การถ ว งดุ ล และมี
การตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอตอผูบริหารตาม
สายงานที่รับผิดชอบอยางสม่ำเสมอ
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บริษัทฯ มีฝายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำ
หนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการ
ตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
และพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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เพื่อใหฝายกำกับและตรวจสอบภายในเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลอยางเต็มที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงกำหนดใหผูดูแลรับผิดชอบฝายกำกับและตรวจสอบภายในทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอีกตำแหนงหนึ่ง อีกทั้งใหมีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณที่จะดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเปนพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน โดยในป 2549 บริษัทฯ
ไดจัดทำคูมือหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจายใหกับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและ
ปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
1. ปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กลาวคือ
ความรับผิดชอบตอการปฏิบตั ิหนาที่ ความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใสในการดำเนินงาน และ การสราง
คุณคาในระยะยาวแกผูมีผลประโยชนรวมกัน โดยมีปจจัยในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีคือ
ความเปนมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติเปนที่เชื่อถือตอผูที่มี
ผลประโยชนรวมกัน ไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน



2.

นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได ก ำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไป
ตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชนของผูที่มีผลประโยชนรวมกัน ดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยไมมีสวนได
เสี ย ไม วาโดยทางตรงหรื อ ทางอ อ ม รวมทั้ง หลี กเลี่ยงความขั ด แยง ทางผลประโยชน สว นตนตอผล
ประโยชนของบริษัทฯ

3.

โครงสรางของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนที่เหมาะสมและสมดุลระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารกับกรรมการ
ที่ ไม ไดเปนผูบริหาร รวมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงาน
4 คณะ ไดแก
•
คณะกรรมการลงทุน
•
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
•
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
•
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีหนาที่คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ เพื่อมาเปนกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อลงมติแตงตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอย
1 ใน 3 โดยกรรมการผูออกจากตำแหนงไปนั้น อาจไดรับเลือกเขารับตำแหนงไดอีก สำหรับวาระของ
กรรมการเฉพาะเรื่ อ งจะเป น ไปตามวาระการดำรงตำแหน ง กรรมการบริ ษั ท ฯ และเงื่ อ นไขหน า ที่
รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนไปอยางเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยจะมีการเปดเผยขอมูลผลตอบแทนในรายงานประจำป

4.

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และขอพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ
ธนาคารแหงประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะคัดเลือกฝายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหาร
งานไดโดยเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญและมีความเปนมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเปนอยางดี
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให ความสำคั ญ ในการจั ด การความขั ด แย ง ทางผลประโยชน อ ย า งรอบคอบ
เปนธรรมและโปรงใส เปดเผยขอมูลครบถวน หากกรรมการคนใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม
เขารวมประชุมหรืองดการออกเสียง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได จั ด ให มี ฝ า ยกำกั บ และตรวจสอบภายในที่ เ ป น อิ ส ระ โดยมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง โดยรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนประจำ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายใหญ และรายยอยอยาง
เปนธรรม โดยจัดใหไดรับขอมูล ขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส อยางเทาเทียมกัน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยวาระตางๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน
ของผูถือหุนและผูเกี่ยวของอยางเปนธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในป 2562 กรรมการทุกทานเขารวมประชุมอยางนอย 2 ใน 3 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 75 ของจำนวนครั้ง
ของการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการรายงานผลการดำเนินงานควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี และ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจำป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
ตามที่กฎหมายกำหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญประจำป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี
โดยอาจเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งในการประชุม
แตละครั้ง บริษัทฯจะสงหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระพรอมรายละเอียดความเห็น ใหผูถือหุน
อยางนอย 14 วัน กอนวันประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทซึ่งได
ผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติและ
ประสบการณของเลขานุการบริษัท อยูในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผูบริหาร

5.

หนาที่และความรับผิดชอบของฝายจัดการ
ฝายจัดการมีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน
ตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ
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6.

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ กำหนดใหมี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผูบริหาร
และจรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเปนระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะตองลงนามรับทราบและ
ปฏิบัติตามเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชน กำหนดมาตรการในการขจัด
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเปดเผยรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกันอยางเหมาะสม อีกทั้ง ดูแลเรื่อง
การใชขอมูลภายใน โดยกำหนดระเบียบการดูแลการใชขอมูลภายในของฝายงานตางๆ การซื้อขาย
หลักทรัพยของกรรมการและพนักงานใหมีความโปรงใส

7.

นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยกำหนด
มาตรการ วิธีการควบคุมภายในใหเหมาะสม และสมดุลระหวางความคลองตัวในการปฏิบัติงานกับระดับ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงานทุกคน มีหนาที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม
สนับสนุนใหมีโครงสรางและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย
แนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงอยางเครงครัด

8.

นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ จัดใหมีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการบัญชีและการเงินที่ถูกตอง
ทันเวลา เชื่อถือได มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถวน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใชนโยบายทาง
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเปนไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอ

9.

นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการ มีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนใหเปนไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ หามบุคคลที่ไดรับทราบหรืออาจรับ
ทราบขอมูลภายในจากหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทำการซื้อขายหุนที่มีขอมูลภายในขอมูลที่ยังไมเปดเผย
ตอสาธารณชน รวมทั้งหาม กรรมการ ฝายจัดการและพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ หรือไดทราบขอมูล
ภายในที่สำคัญจะตองงดการซื้อหรือขายหุนบริษัทฯ ในบางชวงเวลา ซึ่งไดกำหนดบทลงโทษใหผูฝาฝน
จะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแลวแตกรณี

10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบและมีสวนชวยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในดานการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน หรือเมื่อเกิดภัย
พิบัติในระดับชาติ ตามสภาพเหตุการณและความเหมาะสมในแตละป
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ชื่อและชื่อสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ผูชวยศาสตราจารย พิมล ศรีวิกรม
นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
นายจิรายุ เชื้อแยม

ตำแหนง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนครั้งที่
เขาประชุมในป 2562
8/8
8/8
5/8
8/8
8/8
เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
•
คณะกรรมการการลงทุ นมีห น าที่ พิ จารณาอนุ มัติการลงทุ น และการขายเงิ น ลงทุ น โดยอั ต ราผลตอบแทน
การลงทุนจะสอดคลองกับสภาวะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแตละตราสารในขณะนั้นๆ
โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑของบริษัทฯ
•
คณะกรรมการลงทุนจะเปนผูกำหนดหลักเกณฑในการลงทุนซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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ชื่อและชื่อสกุล
1. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด
2. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายธนารักษ พงษเภตรา
นายชลิต จุฬาจารุวงศ

ตำแหนง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนครั้งที่
เขาประชุมในป 2562
5/5
4/5
4/5
เลขานุการ

กรรมการตรวจสอบทุกทานมีความรูและประสบการณในดานการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกและผู บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงานทางการเงิ น ทั้ ง รายไตรมาสและประจำป
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและฝายกำกับและตรวจสอบภายใน
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำนวนบุคลากรของฝายกำกับและตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและสอบทานความเปนอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายกำกับและตรวจสอบภายใน
5. มีสวนรวมพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย หรือเลิกจาง รวมทั้งการประเมินผลงานของผู
บริหารสูงสุดฝายกำกับและตรวจสอบภายใน
6. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.



สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง หรือเลิกจาง ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ตองเสนอตอ
สาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานดังกลาว
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึง
ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ดำเนินการใดๆ ที่จำเปน เพื่อใหแนใจวาคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารไดมีการพิจารณา ประเมินผล และ
ควบคุมดูแลความเสี่ยงดานตางๆ ที่สำคัญ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
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ชื่อและชื่อสกุล
ตำแหนง
จำนวนครั้งที่
เขาประชุมในป 2562
1. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
ประธาน
4/4
2. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด
กรรมการ
4/4
3. นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
กรรมการ
4/4
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
•
เสนอบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเปนผูกำหนดหลักเกณฑ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
•
พิจารณา ตัดสินใจ และนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ในเรื่องตางๆ
ดังนี้
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
สัญญาจางผูบริหารระดับสูง
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
•
พิจารณา ใหความเห็น และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุนแกกรรมการและพนักงาน (ถามี)
เพื่อยื่นผลการพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
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ชื่อและชื่อสกุล
1. ผูชวยศาสตราจารย พิมล ศรีวิกรม
2. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ
นายชลิต จุฬาจารุวงศ*

ตำแหนง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

*

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายชลิต จุฬาจารุวงศ ไดรับการ
แตงตั้งเปนเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบรรษัทภิบาล ที่ใชปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
3. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ใหความเห็นและเสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งรวมประเมินผลและ
ติดตามแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
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ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑทั่วๆไปเชนเดียวกับกรรมการอื่น เพียงแต
ผูดำรงตำแหนงกรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติที่ไมขัดกับนิยาม ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ เปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกำหนด ดังนี้
บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระเทากับขอกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและ
ชวง 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง)
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ
(ก) ลักษณะความสัมพันธ
•
ความสัมพันธในลักษณะของการใหการบริการทางวิชาชีพ
•
ลักษณะความสัมพันธ: ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน
•
ระดับนัยที่เขาขายไมอิสระ
- กรณีผูสอบบัญชี: หามทุกกรณี
- กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น: มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป
•
ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจ (ใชแนวทางทำนองเดียวกับขอกำหนดวาดวยการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ)
•
ลักษณะความสัมพันธ: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแก รายการที่เปน
ธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย/บริการ และรายการ
ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
•
ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ: มูลคารายการ > 20 ลานบาท หรือ > 3% ของ NTA ของ
บริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลคาของรายการใหรวมรายการที่เกิด
ขึ้นในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ดวย
(ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระ ไดแก ผูถือหุน
รายใหญ กรรมการ (ยกเวนกรณีเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหาร หรือ Partner
ของนิติบุคคลนั้น
(ค) กำหนดชวงเวลาที่หามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
(ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจำเปนและสมควร ซึ่งมิไดเกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธเกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหวางดำรงตำแหนงก็ได แตตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอน และมติที่ไดตองเปนมติเอกฉันท นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองเปดเผย


5.
6.
7.

ความสัมพันธดังกลาวของกรรมการรายนั้นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ
Filing) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
และหากตอมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหนงตออีกวาระ
หนึ่ง บริษัทฯ จะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ
เลือกตั้งกรรมการดวย
ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได
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การสรรหาบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
จะกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูสมควรไดรับการพิจารณาใหสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอชื่อผูผานการคัดเลือกเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอบังคับของบริษัทฯ ตอไป
คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรรมการบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามในการเปนผูบริหารตามนัยมาตรา 103 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราเดียวกัน
กรรมการบริษัทฯ จะตองมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชนโดยรวมของผูมีสวน
ไดเสียในบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยไมมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมทั้งหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับบริษัทฯ มีดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ดังนั้น ผูถือหุนทุกรายจึงมีสิทธิ ในการแตงตั้งกรรมการโดยการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ตระหนักถึงความสำคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมวาเปนแรงสนันสนุนที่สำคัญตอการเจริญเติบโตและความสำเร็จ
ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อใหผูถือหุนไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได บริษัทฯ
จึงไดเปดชองทางใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
และตั้งคำถามเปนการลวงหนาโดยผานทาง Website ของบริษัทฯ กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดถือกำหนดเปนนโยบายวา กรรมการแตละทานจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไม
เกินกี่แหง แตพิจารณาที่การเขารวมประชุมวา มีสวนรวมในการประชุมมากนอยเพียงใดเปนหลัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่มิใชบริษัทจดทะเบียนคือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด และบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
ซึ่งบริษัทฯ ไดสงกรรมการหรือผูแทนของบริษัทฯ เขารวมเปนกรรมการ บริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขาดำรง
ตำแหนงกรรมการในบริษัทยอยทานละไมเกิน 5 แหง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยไดใหคำแนะนำไว
กรณี ก ารดำรงตำแหน ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผู จั ด การของบริ ษั ท ฯ
บริษัทฯ กำหนดนโยบายไววา สามารถกระทำไดหากไมขัดตอกฎหมาย ประกาศที่องคกรกำกับดูแลกำหนด รวมทั้ง
ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และไมทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง
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บริษัทฯ เขาไปถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทยอย)
ลำดับ
ชื่อผูถือหุน
1 บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
2 ผูถอื หุนอื่นๆ

2)

บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด (บริษัทยอย)
ลำดับ
ชื่อผูถือหุน
1 บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
2 ผูถอื หุนอื่นๆ

3)

สัดสวนการถือหุน (%)
99.99
0.01

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด (บริษัทรวม)
ลำดับ
ชื่อผูถือหุน
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2 บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
3 ผูถือหุนอื่นๆ



สัดสวนการถือหุน (%)
99.99
0.01

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทยอย)
ลำดับ
ชื่อผูถือหุน
1 บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
2 ผูถอื หุนอื่นๆ

4)

สัดสวนการถือหุน (%)
99.99
0.01

สัดสวนการถือหุน (%)

50.00
49.71
0.29

5)

บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทรวม)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7

6)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด
นายนิพนธ รักศรีอักษร
เมียนมา เพอรซันแนล แคร ซีโอ. พีทีอี.แอลทีดี.
นายจรินทร ศักดิ์ศิริศิลป
นายโรเบิรต แมน ฟาย หลี่
บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จำกัด

สัดสวนการถือหุน (%)

26.00
40.00
3.50
4.20
3.00
1.50
21.80

บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด (บริษัทรวม)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6

7)

ชื่อผูถือหุน

ชื่อผูถือหุน

น.ส. เบญจพร การุณกรสกุล
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
น.ส. จิตติมา การุณกรสกุล
น.ส. อรวรรณ การุณกรสกุล
น.ส. อัญชลี การุณกรสกุล
น.ส. รัตนา การุณกรสกุล

สัดสวนการถือหุน (%)

40.00
30.00
20.00
5.00
2.50
2.50

บริษัท คริสตัล ซิลด โปรเฟสชั่นนอล คาร โคทติ้ง จากัด (บริษัทรวม)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6

ชื่อผูถือหุน

นายชินพล จงประเสริฐ
นางธีรรัตน จงประเสริฐ
นายวธันย สวัสดิชัยนันทา
นางสาวสุภัทรภรณ เชื้อเงิน
นางสาวชอผกา ธีระเดชากุล
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุน (%)

34.43
34.43
6.38
6.38
6.38
12.00

การเข า ดำรงตำแหน ง กรรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารในบริ ษั ท ร ว มหรื อ บริ ษั ท ย อ ยในฐานะตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายอื่นๆ ประกอบการพิจารณา กรณีบริษัทฯ จะแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาวกำหนดเชนเดียวกัน
บริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ
ในบริ ษั ท ร ว มหรื อ บริ ษั ท ย อ ยในการควบคุ ม หรื อ มี ส ว นร ว มในการกำหนดนโยบายที่ ส ำคั ญ ต อ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยบริษัทฯ มอบหมายใหตัวแทนของบริษัทปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดตางๆ หรือเปนผูบริหาร
ระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติตางๆ
เพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารมีอำนาจในการปฏิบัติงานที่ทำใหบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นเสียหาย
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บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทรวมหรือบริษัทยอยที่มีผลใหการเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
การทำรายการระหวางบริษัทดังกลาวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการ
สำคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว ใหครบถวนถูกตอง และเปนไปในทำนองเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ โดยบริษัทรวม
และบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและบริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกำหนดไวตามปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ
บริษัทรวม บริษัทยอย จัดใหมีบุคลากรที่มีหนาที่ที่จะตองทำงานประสานกันในเรื่องการเปดเผยขอมูลเปนปกติ รวมทั้ง
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหนวยงานกำกับดูแลที่เปนอิสระของแตละบริษัทเปนผูกำกับดูแลหรือใหความคิดเห็นใน
เรื่องดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ถูกตอง โดยบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น ๆ อยางโปรงใส
บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทยอยดังกลาว เชน
1. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนรายใหญมีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความสำคัญ
ตางๆ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน
2. ในทางบริหาร บริษัทฯ กำหนดใหตัวแทนที่บริษัทฯ สงเขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมมีหนาที่ตองรายงานผลการดำเนินงานตางๆ รวมถึงปญหา อุปสรรคตางๆในการประชุมคณะกรรมการ
อยางนอยไตรมาสละครั้งหรือกรณีที่มีเรื่องใดที่ตองจัดประชุมเรงดวน บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบและอนุมัติหรือพิจารณาทางแกไขปญหาตอไป
บริษัทฯ มีขอตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด
บริษัทรวม ขอตกลงที่มีสาระสำคัญตอการบริหารงานคือ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน) จะโอนสินทรัพย
ที่ใชงานในการดำเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด เพื่อรองรับภาวะการแขงขัน
ที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย จากการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย โดยบริษัทฯจะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า ชั่ ว คราวตามสั ญ ญาที่ ร ะบุ ว า ห า มบริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป น การแข ง ขั น กั บ
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด และทั้งสองฝายตางมีอำนาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเขามาเปนกรรมการ
หรือผูบริหารได
ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ไมพบกรณีที่บริษัทฯ กระทำการฝาฝนกฎระเบียบของทางการแตอยางใด
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บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการตางๆ กำหนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ ของบริษัทฯ
เพื่อปองกัน บริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน ที่สามารถลวงรูขอมูลภายในจากหนาที่ความรับผิดชอบใชขอมูลดังกลาว
เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น
นโยบายและมาตรการตางๆ ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับปองกันการใชขอมูลภายใน มีดังนี้
1. การแบงโครงสรางองคกร แยกเปนฝายงานตางๆ ตามอำนาจหนาที่ รวมถึงมีการแบงแยกพี้นที่การปฏิบัติงานชัดเจน
เปนสัดสวน ควบคุมการเขาออกพี้นที่ในฝายงานที่สำคัญ เพื่อปองกันและควบคุมการเขาถึงขอมูล เชน ฝายวิเคราะห
หลักทรัพย ฝายบัญชีและการเงิน ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
2. หลักเกณฑการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน กำหนดใหตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติ
งานที่ดี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
สามารถกำกับดูแลได เชน
2.1 ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ที่กำหนดใหพนักงานทุกคน เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทฯ
เทานั้น และเปดเผยขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยูกับบริษัทฯ
หรือกับบริษัทหลักทรัพยอื่น เพื่อใหเกิดความโปรงใส และสามารถกำกับดูแลได
2.2 ระเบียบเรื่องระยะเวลาหามซื้อขายหลักทรัพยบริษัทฯ ที่กำหนดใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อาจ
ลวงรูขอมูลภายในตามตำแหนงหนาที่ อันอาจมีสาระสำคัญตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยที่ขอมูลดังกลาว
ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน หามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชี จนกวา
บริษัทฯ จะมีการเปดเผยงบการเงินกอนสอบทาน/งบการเงินกอนตรวจสอบ แลวแตกรณีตอสาธารณชน รวมถึง
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปดเผยและรับรองวาไมมีสวนไดเสีย เมื่อมีวาระที่ตองพิจารณาอนุมัติการทำ
ธุรกรรมเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมตอลูกคาและบุคคลทั่วไป
2.3 การกำกับดูแลเรื่องการเปดเผยการมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ผูบริหาร และเจาหนาที่การตลาด โดยกำหนดให
เจาหนาที่การตลาดที่มีสวนไดเสีย ตองเปดเผยขอมูลของตน กอนชักชวนลูกคาทำการซื้อขายหลักทรัพยนั้น
รวมถึงมีขอความแสดงถึงการมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไวในบทวิเคราะหหลักทรัพยที่เขาขายตามประกาศของ
ก.ล.ต. ใหครบถวนถูกตอง
2.4 การกำกับดูแลมิใหบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จองซื้อหลักทรัพยที่บริษัทรวม เปนผูจัดจำหนายหลัก
ทรัพย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับลูกคาและบุคคลทั่วไป
3. มีการกำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อปองกันคณะกรรมการลงทุนของ
บริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานที่อาจทราบขอมูลภายในจากหนาที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย
ที่มีอยูในรายงานขางตน ไมวาเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด กอนที่ขอมูลนั้นจะเผยแพร
สูสาธารณชน เพื่อความเปนธรรมกับลูกคาและบุคคลทั่วไป
อยางไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ไดโอนยายธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึงทรัพยสิน
และบุคลากรที่สำคัญและเกี่ยวของเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด ซึ่งเปนไปตามขอตกลง
ตามแผนร ว มมื อ กั น ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และธนาคารกรุ ง ไทย จำกั ด (มหาชน) โดยบริ ษั ท ฯ ได รั บ อนุ ญ าต
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหหยุด
การประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาชั่วคราว จากสาเหตุดังกลาวบริษัทฯ ไดปรับโครงสรางองคกร
ของบริษัทใหม เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการ
ควบคุมภายใน และการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสรางใหมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ยังคงไวซึ่งหลักการสำคัญตางๆที่บริษัทฯ ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง
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บริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย
ลุ ม พิ นี จำกั ด จ า ยค า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ใ ห แ ก บ ริ ษั ท ดี ล อยท ทู ช โธมั ท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จำกั ด
ในรอบปบัญชี 2562 เปนจำนวนเงิน 1,000,000 บาท 440,000 บาท และ 150,000 บาทตามลำดับ
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บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในการบริหารงานภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไดปฏิบัติตามแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตลอดมา พรอมทั้งไดพิจารณานำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนป 2560 มาปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯโดยในป 2562 บริษัทฯ ไดคะแนน “ดีมาก” จากผล
สำรวจบรรษัทภิบาลป 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายสวน เชน การเพิ่มชองทางการเสนอความคิดเห็น
ของผูถือหุนเสียงสวนนอยกอนการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเผยแพรขอมูลการประชุมผูถือหุนใหรวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการประชุมผู
ถือหุน เพื่อใหมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเปนไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององคการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD)
สำหรับสวนที่ยังไมไดปฏิบัติ บริษัทฯ จะไดนำไปเปนแนวทางเพื่อปรับใชใหเหมาะสมกับบริษัทฯ ตอไป
ขอที่ยังไมไดปฏิบัติ
1. ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ

เหตุผล
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหาร
และมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้
เพื่อแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการ
บริหารงานประจำ
2. คณะกรรมการควรมี การกำหนดนโยบายจำกั ด จำนวนป บริษัทฯ ไมไดกำหนดจำนวนปในการดำรงตำแหนงของกรรมการ
อิสระไว เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นวา กรรมการของบริษัทฯ เปน
ในการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป
ผู ที่ มี ความรู ความสามารถ และมี ป ระสบการณ ใ นการดำรง
ตำแหนงกรรมการเปนเวลานาน รวมทั้งมีความเปนอิสระจากผู
ถือหุนรายใหญและผูบริหาร และสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดเปน
อยางดี
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บริษัทฯในฐานะเปนบริษัทหลักทรัพยไดถือปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
และเปนไปตามเกณฑการกำกับกิจการที่ดีอันเปนการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพยในเรื่องอื่นๆ ดังตอไปนี้
1) การเขารวมเปนสมาชิกชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย สมาคมบริษัทหลักทรัพย เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติ
หนาที่ ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพยรวมกลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความรู ในทางวิชาการตางๆ
กฎ เกณฑ กฎระเบียบ การเขารวมกิจกรรมสัมมนาดานกฎหมาย กฏระเบียบตางๆที่จัดขึ้นโดยองคกรกำกับดูแล
เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหมากขึ้น เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันทั้งในระหวาง
ผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลัก ทรัพยและองคกรกำกับดูแล
2) การจัดใหผูกำกับดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพยเขาอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด และอบรมความรูดังกลาว (Refresher Course) ทุกสองป
นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครั้งแรก
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บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมไมวาจะเปนการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ทั้งผูถือหุน ลูกคา ผูบริโภค คูคา อยางเหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสตระหนักในความสำคัญ
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในสวนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารคาจางดวยความเปนธรรม มีความเหมาะสมตอ
การครองชีพอยางเปนสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งป
มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินชวยเหลือเงินออม เชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการดานอื่นๆ เชน การตรวจ
สุขภาพประจำป การประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคูกับการสงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและ
ชีวิตสวนตัว
ตั้ ง แต ป 2556 เป น ต นมา บริ ษั ท ฯ ได ก ำหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น และห า มจ า ยสิ น บน
เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดหามมิใหพนักงานเรียกรับประโยชนหรือทรัพยสินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่ไมชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชนสวนบุคคลหรือทำใหเกิดความได
เปรียบที่ไมเหมาะสม รวมทั้งไมเสนอหรือใหประโยชนหรือทรัพยสินแกบุคคลภายนอกเพื่อใหบุคคลนั้นกระทำผิดกฏหมายหรือ
ตำแหนงหนาที่ของตน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยใหบุคลากรของแตละหนวยงาน
มีสวนรวมเพื่อใหไดขอมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ โดยมีผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในสอบทานอยางอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ บริษัทฯ ไดฝกอบรม ซักซอมความเขาใจกับ
พนักงานของบริษัทฯ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่น ประกอบไปดวยการประกาศนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และ
บุคคลภายนอก การใหการฝกอบรม ความรูความเขาใจ ในทุกชองทางการสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
บทลงโทษ และชองทางการรับเรื่องรองเรียนกรณีพบการทุจริต
บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยฝายตรวจสอบ
ภายในจะทำหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝายตรวจสอบภายใน
จะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญพรอมทั้งขอเสนอแนะตอกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติ
งานเพื่อใหแนใจวามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใชนั้นไดออกแบบมาเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย และ
แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกลาว
รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด
บริษัทฯ มีนโยบายฝกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีชองทางที่สามารถใชในการรองเรียนอยางเปน
ความลับและสนับสนุนใหพนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกำหนดนโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ไดยึดถือหลักการ
สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเทาเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไมออกกฎระเบียบ
ปฏิบัติใดๆโดยเลือกปฏิบัติตอผูมีเชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ แตกตางกัน ไมละเมิดสิทธิเด็กและสตรี สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอยางเต็มที่โดยไมละเมิดสิทธิดานแรงงาน ไมละเมิดสิทธิทางเพศ
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการ
จึ ง ได ก ำหนดเป น นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ มี ส ว นร ว มในการ
ใหความชวยเหลือแบงปนตอสังคมสวนรวมตามโอกาส รวมทั้งไดปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได
ออกกฎหมาย ประกาศมาใหถือปฏิบัติ บริษัทฯ ไดติดตามและนำมาถือปฏิบัติและกำหนดเปนนโยบายที่จะใหบริษัทฯ
เปนสวนหนึ่งที่จะชวยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพยและสถาบันการเงินของประเทศไทย
กิจกรรมทางดานการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ไดมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่อง
เชน การสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในตางจังหวัดเพื่อสงเสริมระบบการศึกษาไทยใหมีคุณภาพ การสนับสนุน
การแขงกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคใหแกมูลนิธิ โรงพยาบาลตางๆ
เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลใหกับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังใหความสำคัญกับการสงเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอยางตอเนื่องโดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ
ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ตลอดจนคู ค า และผู ส นใจเข า ร ว มกิ จ กรรมทางศาสนาทั้ ง ภายในและภายนอกสถานที่ บ ริ ษั ท ฯ
ไดตามความเหมาะสม
สำหรับดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดใหการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมทำลายสิ่งแวดลอมและหรือธรรมชาติอันเปนมรดกที่มนุษยโลกพึงรักษาไว บริษัทฯ
ใชเทคโนโลยีสำนักงานไรกระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใชระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการชวยลดปริมาณขยะกระดาษและสวนที่สามารถนำกลับมาใชใหมได นอกจากนี้ ยังชวยลด
พื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกดวย บริษัทฯ ไดใหความรูและฝกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และใหใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดตนทุน
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การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เปนกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ใหความรวม
มือกับองคกรตางๆ ที่มีบทบาทหนาที่ในการชวยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยในป 2562 มีการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในดานตางๆ ดังนี้
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บริษัทฯ มุงมั่นทำกิจกรรมเพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ดอย
โอกาสใหเขาถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนใหเกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดชองวางความแตกตาง
ระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุงเนนการปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีในการ
อยูรวมกันในสังคม เชน การอนุรักษและการประยุกตใชทรัพยากรอยางถูกตอง โดย บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย กรุง
ไทย ซีมิโก จำกัด ไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้
1.1 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation) ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานการศึกษาและสุขภาพ
อนามัย ใหเด็กดอยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ไดมีสุขภาพแข็งแรง ไดรับการศึกษา และพัฒนาภาวะผูนำ
ตลอดจนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการใหความรูทางดานการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถสรางรายไดและพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน มูลนิธิไดกอตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคขององคกร และมีโครงการตางๆ ที่เปนรูปธรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเขาไปมี
สวนรวมโดยการสมทบทุนเพื่อการดำเนินโครงการตางๆ ของมูลนิธิ เพื่อสรางรากฐานใหกับเด็กปฐมวัย เสริม
สรางพลังครอบครัว สงเสริมการศึกษา และตอยอดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาตอไป



สมทบทุนเพื่อการดำเนินงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

การมอบทุนการศึกษา

โครงการอาหารเชาเพื่อนอง

โครงการเกษตรในโรงเรียน

1.2 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for Development Foundation)
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาผานมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for
Development Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาชีวศึกษา นักเรียนผูพิการ รวมไปถึงนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

สมทบทุนเพื่อการดำเนินงาน
ของมูลนิธิ EDF

การสงเสริมดานอาชีพใหกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน

การสงเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการ
เรียนรวมในโรงเรียนปกติ

1.3 มูลนิธิพระดาบส
มูลนิธิพระดาบส เปนองคกรการกุศลสาธารณะที่ดำเนินการสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เพื่อชวยเหลือ
ผูขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย ไมมีอาชีพ และไมมีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะเขาศึกษา
ตอในสถาบันวิชาชีพ โดยจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสใหเปนสถานฝกอบรมความรู ทักษะวิชาชีพ พรอมคุณธรรม
จริยธรรมและทักษะชีวิตแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา เพื่อใหสามารถนำความรูและทักษะไปประกอบอาชีพ
ไดจริง รูจักดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอดีพอเพียง มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม
ซึ่งในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดสมทบทุนเขากองทุนดังกลาวสำหรับโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาเลาเรียน
ดานวิชาชีพจนจบหลักสูตร สามารถเปนที่พึ่งของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติไดตอไป
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ไมมีรูป

การฝกอบรมเครื่องมือชางขั้นพื้นฐาน

การใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส

การฝกอบรมงานชางไฟฟา

การอบรม
ดานเคหบริบาล

กิจกรรมฝกจริยธรรม
แกผูเรียน

1.4 โครงการตาวิเศษ 2019
เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเปนประธานอาเซียนในป 2019 ภายใตแนวคิด “รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน”
ตาวิเศษจึงไดฟนฟูโครงการรณรงคเพื่อเขาถึงเยาวชนและเด็กเล็กรุนใหมเชิญชวนใหทุกคนรวมเปน “ตาวิเศษ”
โดยเริ่มลงมือแก ไขปญหาดวยตัวเอง เชน เลิกใชถุงและหลอดพลาสติก ฯลฯ และไดจัดทำ Flash Mob
ตุกตาตาวิเศษเปเปอรมาเช จำนวน 1,000 ตัว และจะจัดกิจกรรมรณรงคตอเนื่องไปจังหวัดอื่นๆ โดยสมาคมฯ
ไดรับความรวมมือรวมใจจากศิลปนผูมีชื่อเสียงและผูนำเทรนตางๆ ในสังคมและสิ่งแวดลอมมากมายกวา
60 ทาน รวมออกแบบตกแตงตุกตาตาวิเศษในสไตลของตัวเอง มอบใหโครงการนำมาประมูลเพื่อสมทบทุน
การดำเนินกิจกรรม ซึ่งบริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวโดยการสนับสนุนทุนเพื่อประมูลตุกตาตาวิเศษ
เปเปอรมาเช

นิทรรศการ ณ หองออดิทอเรียม
หอศิลปวัฒนธรรม


การจัดทำตุกตาตาวิเศษเปเปอรมาเช
โดยศิลปนแขนงตางๆ

1.5 โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project)
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ไดลงนามความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา
(Partnership School Project) เพื่ อ ให โ รงเรี ย นเป น ศู น ย ก ลางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และรายได ใ น
ชุมชนรอบโรงเรียน โดยบริษัทฯ ไดรวมศึกษาขอมูลและคัดเลือกโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงเรียนที่จะพัฒนาตามแนวทางของโครงการดังกลาว เปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตป
พ.ศ.2562 เปนตนไป โดยกิจกรรมการพัฒนาจะแบงเปน 8 ดาน ไดแก การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และวิชาการ การพัฒนาอาชีพและรายได การจัดตั้งกองทุนเงินฝากและเงินกูสำหรับนักเรียนและสมาชิก
ในชุมชน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การพัฒนาสิ่งแวดลอม การสรางความเขมแข็งเพื่อใหชุมชนมีบทบาท
และมีสวนรวมในโรงเรียน การสรางความเขมแข็งเพื่อใหโรงเรียนและนักเรียนมีบทบาทในการรวมพัฒนาชุมชน
และการตอตานคอรรัปชั่นและเพิ่มบทบาทของนักเรียนเพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตย

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
โครงการฯ กับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 ก.พ.
2562

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
โครงการฯ กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
วันที่ 22 ก.ค. 2562



¡° °¡®Ê°t    

£´©±«¥±£±¢lµ¡´Âi³± ¡«² 

 ²£±²¸ ²µ§´²i²À¨£©´Á¥°ª±¡¢h²¢±È¢·
บริษัทมีสวนสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นและผูดอยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม และยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น โดยบริษัทไดมีสวนรวมสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมงานวันขึ้นปใหมและงานวันเด็ก ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
บริ ษั ท ร ว มสนั บ สนุ น อาหาร เครื่ อ งดื่ ม และของขวั ญ ในกิ จ กรรมวั น ขึ้ น ป ใ หม แ ละวั น เด็ ก แห ง ชาติ ให กั บ
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และ
เด็กนักเรียนที่มีความพิการทางดานสติปญญา และสงเสริมใหศูนยการศึกษาพิเศษเปนแหลงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการใหบริการแกคนพิการทางสติปญญา

กิจกรรมวันขึ้นปใหมและวันเด็กแหงชาติ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 11 ม.ค. 2562
2.2 การสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการบริจาคเพื่อนำไปใชทำประโยชนตางๆ ไดแก
การซื้ อ สลากกาชาดจากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ซึ่ ง รายได จ ะถู ก นำไปใช ใ นการดำเนิ น ภารกิ จ
ของสภากาชาดไทยและกิจการสาธารณประโยชนตางๆ
การบริจาคสิ่งของเครื่องใช ใหแกมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสงมอบตอใหกับผูที่ขาดแคลน
2.3 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายคนพิการและผูดูแลคนพิการใหเขมแข็ง มีอาชีพ และสรางรายไดที่มั่นคง สามารถ
พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตไดอยางเทาเทียมในสังคม บริษัทไดรวมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยให
การสนับสนุนงบประมาณในโครงการสรางงาน สรางอาชีพคนพิการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการจางงานเชิงสังคม
ในป 2562 บริษัทฯ ไดสนับสนุนคนพิการในการสรางอาชีพตางๆ ในหลายจังหวัด ไดแก การเปดราน
ขายของชำ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครศรีธรรมราช สรางอาชีพถักสานผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก
จังหวัดสุโขทัย การเลี้ยงชันโรงและผึ้งในสวนปาลม จังหวัดพัทลุง สรางอาชีพกราฟฟคดีไซน ออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ จังหวัดนครสวรรค และการเปดรานกาแฟสด จังหวัดสุราษฏรธานี

 ²£³¸³£¸£°¸¨²ª²Á¥°ª·§±££¡£°Àµ
บริษัทไดรวมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผาปาสามัคคีกับหนวยงานตางๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เปนตน


 ²£ªhÀª£´¡µ¬²
บริษัทสนับสนุนใหบุคลากรเลนกีฬา สงเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถใหเปนตัวแทนบริษัทไปรวมแขงขันกีฬาระหวาง
กลุมธุรกิจหลักทรัพย การแขงขันกีฬาที่จัดเปนประจำทุกป ไดแก การแขงขันฟุตบอล Singha Broker Cup และ
การแขงขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship ซึ่งการแขงขันกีฬาตางๆ ดังกลาว เปนการจัดขึ้น
เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางหนวยงานในกลุมธุรกิจหลักทรัพยและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยใชกีฬาเปนสื่อกลาง
ไดแกบริษัทสมาชิกในกลุมบริษัทหลักทรัพย สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ชมรมนักขาว เปนตน การแขงขันกีฬาถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ และสรางความสามัคคีระหวางพนักงาน
รวมถึงความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานดวย

Singha Broker Cup 2019

Broker Badminton Championship 2019
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สำหรับงวดหนึ่งป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง
โดยการประชุมจำนวน 4 ครั้งเปนการประชุมรวมกับ หัวหนาฝายบัญชี หัวหนาฝายกำกับและตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การหารือรับฟงคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปญหาการปองกันการปฏิบัติ
ที่อาจเปนการฝาฝนขอกฎหมาย หรือขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และอีก 1 ครั้งเปนการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกา
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ไดพิจารณา จากขอมูลที่ ไดรับ มีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
คณะกรรมการ ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาบริษัทฯ ไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่สำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสรางความเชื่อมั่น
ไดวา งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ
ในรายงานประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกตองในสาระสำคัญแลว

 §²¡À«Ç°££¡²££§ªÃ£µµÈ¡µ§²¡À«ÇÁh²Ä²§²¡À«Ç°££¡²£
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นายชลิต จุฬาจารุวงศ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหนายชลิต จุฬาจารุวงศ
ดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 โดยการนำเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณา
คั ด เลื อ กผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ ง ครบถ ว นอย า งรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี ม ติ เ ห็ นว า บุ ค คลดั ง กล า วมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณการทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนงดังกลาว รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3
อนึ่ง การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดำรงตำแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
รายไดคาบริการการจัดการ

รายไดจากการใหเชาพื้นที่สำนักงาน

รายไดอื่น
รายจายคาบริหารจัดการกองทุน
สวนบุคคล
รายไดจากการใหเชาพื้นที่สำนักงาน

-

-

ลักษณะรายการ

-

2) บริษัท บริหารสินทรัพย
ลุมพินี จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
มีตัวแทนของบริษัทฯ
เปนกรรมการ คือ
นายจิรายุ เชื้อแยม
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห และ
นางสาววริศรา อำมฤตโชติ

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
อินโนเทค จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
มีตัวแทนของบริษัทฯ เปนกรรมการ
คือ นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย

 £²¢²£·É²¢ª´i²«£·£´²£

0.11

0.55
-

0.80

0.26

-

-

-

0.26 -

0.25 -

-

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
0.01
4.23
6.16 4.73

ตามมูลคาคางชำระจริง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
430,000 บาทตอเดือน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
73,125 บาทตอเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 0.2 ตอป
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 22,050 บาท
ตอเดือน และ 7,605 บาทตอเดือน ตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

บริษัทถือหุน
รอยละ 100

บริษัทถือหุน
รอยละ 100

หมายเหตุ

รายการระหวางกันของบริษัทสวนใหญจะเปนรายการซื้อ/ขายสินคาหรือบริการที่เปนไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการคิดราคาและอัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราทั่วไปเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป
หรือบุคคลภายนอกอื่นดังที่ไดเปดเผยในตารางรายการระหวางกัน ดังตอไปนี้
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา,
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
และนายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เปนกรรมการ
คือ นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
4) บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย
ซีมิโก จำกัด
(บริษัทรวมของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ และ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
มีตัวแทนของบริษัทฯ เปนกรรมการ
คือ หมอมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ
ลักษณะรายการ

-

รายจายคาธรรมเนียมอื่น
รายจายคาบริหารจัดการกองทุน
สวนบุคคล

1.31
0.88

5.15
5.32
0.32
0.34
3.00
2.25
0.62

-

-

0.03

- รายไดอื่น

เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้อื่น
คาบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล
คางจาย
เจาหนี้อื่น
ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
รายไดคาบริการงานวิจัย
รายไดอื่น
รายจายคาบริการ

0.48

1.80
0.64

4.99
0.10
0.18
3.00
2.17

-

-

2.25 -

-

-

-

-

3.19
0.35
3.00
4.41

-

-

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
5.17
-

- รายไดจากการใหเชาพื้นที่สำนักงาน

- รายไดคาบริการการจัดการ

 £²¢²£·É²¢ª´i²«£·£´²£ h 

ตามมูลคาเงินฝาก
ตามมูลคาคางชำระจริง
ตามมูลคาคางชำระจริง
ตามมูลคาคางชำระจริง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
250,000 บาทตอเดือน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 เปน
288,900 บาทตอเดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 เปน
310,300 บาทตอเดือนและ
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 เปนตนไป
51,360 บาทตอเดือน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ
1.00-1.25 ตอป

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
470,000 บาทตอเดือน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,145 บาท ตอเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

บริษัทถือหุน
รอยละ 49.71

บริษัทถือหุน
รอยละ 100

หมายเหตุ

£´©±«¥±£±¢lµ¡´Âi³± ¡«² 
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ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน

ลักษณะรายการ

- คาบริการจัดการ
6) รายการระหวางบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัดและ
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย
ซีมิโก จำกัด (บริษัทยอยและบริษัทรวม
ของบริษัทฯ ในปจจุบัน
7) รายการระหวางบริษัท เอสอี
- คาบริการจัดการ
ดิจิทัล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
(บริษัทยอยและบริษัทรวมของ
บริษัทฯ ในปจจุบัน)

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
5) บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด
(บริษัทรวมของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

 £²¢²£·É²¢ª´i²«£·£´²£ h 

0.80

-

0.54

0.55

-

-

0.80 -

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
6.30
2.85 5.00

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
50,000 บาทตอเดือน

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
66,600 บาทตอเดือน และตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
43,000 บาทตอเดือน

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

ถือหุนรอยละ
26.00
ตั้งแตวันที่
28 ตุลาคม 2562
เปนตนไป

หมายเหตุ



บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
อินโนเทค จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
มีตัวแทนของบริษัทฯ
เปนกรรมการ คือ
นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย
2) บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
มีตัวแทนของบริษัทฯ
เปนกรรมการ คือ
นายจิรายุ เชื้อแยม
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห
และนางสาววริศรา อำมฤตโชติ

-

-

ลักษณะรายการ

เงินลงทุนในหุนสามัญ

25.00

25.00

-

ลงทุนในอัตรารอยละ 100
จำนวน 8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.35 บาท
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

25.00 - ลงทุนในอัตรารอยละ 100

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
เงินลงทุนในหุนสามัญ
63.79 55.52
ชำระคาหุนสามัญเพิ่ม
82.80
คาหุนสามัญเพิ่มทุนจายลวงหนา
20.00
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
54.37
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
160.00 430.00
ไถถอนในตั๋วแลกเงิน
240.00 350.00

 £²¢²£·É²¢£±¢lª´À´¥¸
หมายเหตุ
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา,
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
และนายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เปนกรรมการ
คือ นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
4) บริษัทหลักทรัพยกรุงไทย
ซีมิโก จำกัด
(บริษัทรวมของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ และ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
มีตัวแทนของบริษัทฯ
เปนกรรมการ คือ
หมอมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ

ดอกเบี้ยคางจายเงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในหุนสามัญ
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล

ลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
ไถถอนเงินลงทุนในกองทุนสวน
บุคคล
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ไถถอนในตั๋วแลกเงิน

-

-

-

-

เงินลงทุนในหุนสามัญ
เงินกูยืมระยะสั้น

-

ลักษณะรายการ

 £²¢²£·É²¢£±¢lª´À´¥¸ h 

-

-

156.05
46.00
-

110.05
199.66
199.66

-

-

ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน

-

ลงทุนในอัตรารอยละ 49.71
ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ลงทุนในอัตรารอยละ 100
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รอยละ 3.5 ตอป
ตามมูลคาคางชำระจริง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

-

1,244.10 1,244.10 1,244.10 97.57
-

0.70
0.70

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
475.00
25.00
350.00
-

เริ่มการลงทุน
กองทุนสวนบุคคล
ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2561

เริ่มการลงทุน
ตั้งแตวันที่
12 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ



เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุน
ในหลักทรัพย

-

-

-

-

48.77 -

85.32 -

เงินลงทุนในหุนสามัญ

-

-

-

ลักษณะรายการ

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
26.00
เงินลงทุนในหุนสามัญ
13.80
13.80 เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
52.23
52.26
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
76.28 133.67
80.84 ไถถอนในตั๋วแลกเงิน
128.51 133.70
57.15 เงินลงทุนในหุนสามัญ
217.80 217.80 217.80 -

8) KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. (บริษัทที่มีการลงทุนโดยบริษัท
หลักทรัพยกรุงไทย ซีมิโก จำกัด)
มีตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด เปนกรรมการ

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
5) บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด
(บริษัทรวมของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
6) บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด
(บริษัทรวมของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายพิมล ศรีวิกรม
7) Thanh Cong Securities
Joint Stock Company
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

 £²¢²£·É²¢£±¢lª´À´¥¸ h 

ตามมูลคาเงินลงทุน

ลงทุน 6,796,500 หุน ราคาหุนละ
VND 11,500

ลงทุนในอัตรารอยละ 26 ตั้งแตวันที่
28 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ลงทุนในอัตรารอยละ 30

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

บริษัทถือหุน
รอยละ 18.88
บริษัทขายหุน
สามัญของ Thanh
Cong Securities
Joint Stock
Company ทั้งหมด
เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ

£´©±«¥±£±¢lµ¡´Âi³± ¡«² 
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-

เงินลงทุนในหุนสามัญและใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

ลักษณะรายการ

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
อินโนเทค จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน
มีตัวแทนของบริษัทฯ เปนกรรมการ
คือ นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย
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เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมระยะสั้น

ลักษณะรายการ

10) บริษัท คริสตัล ซิลด
- เงินลงทุนในหุนสามัญ
โปรเฟสชั่นนอล คาร โคทติ้ง จำกัด
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
9) บริษัท ไทยฟูดส กรุป จำกัด
(มหาชน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
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-

-

-

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
19.00
19.00
0.26
0.34
0.95
0.35
-

37.80

มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560
88.87 107.76 214.63 -

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 5 ตอป
ตามมูลคาคางชำระจริง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

ตามมูลคาเงินลงทุน

ตามมูลคาเงินลงทุน

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ

หมายเหตุ



ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมระยะสั้น

ลักษณะรายการ

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ

- ไมมีรายการ -

ลักษณะรายการ
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ความสัมพันธ
2) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
(บริษัทยอยของบริษัทฯ ในปจจุบัน)
มีกรรมการรวมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา,
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
และนายศุภชัย วงศวรเศรษฐ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เปนกรรมการ
คือ นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
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มูลคา (ลานบาท)
ป 2562 ป 2561 ป 2560

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

มูลคา (ลานบาท)
ราคา / อัตราคาธรรมเนียม
ป 2562 ป 2561 ป 2560
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 3.5 ตอป
0.70
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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รายการระหวางกัน
1. รายการซื้อ/ขายสินคาหรือบริการ
2. รายการซื้อ/ขายทรัพยสิน/เงินลงทุน
3. การใหกูยืม
4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการใหความชวยเหลือ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการคาปกติของ
ธุรกิจ โดยมีราคาเปนไปตามราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการคาปกติของ
ธุรกิจและราคาไมทำใหบริษัทฯ เสียประโยชน
มีความเปนธรรม และเปนไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และ
ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
- ไมมีรายการ -
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บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดวยความโปรงใส โดยคำนึงถึงความเปนธรรมและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอยางเดียวโดยหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทอื่น แนวโนมการทำรายการระหวางกันจะเปนรายการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทยอย, การลงทุนใน
บริษัทยอย, การใชบริการจากบริษัทรวม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทรวม หรือเกี่ยวกับ
การบริการเพื่อประโยชนทางธุรกิจปกติ โดยกลุมผูเกี่ยวโยงในการทำรายการระหวางกันจะเปนดังรายชื่อที่เปดเผยขางตน
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอยมีกำไรสุทธิสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวน 81.33 ลานบาท เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 195.83 ลานบาท
ผลการดำเนินงานดีขึ้นจำนวน 277.17 ลานบาท เนื่องจาก
รายไดรวมเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 14.90 ลานบาท โดยหลักมาจากรายได
คาธรรมเนียมและบริการจากการเปนผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ที่เริ่ม
ประกอบธุรกิจภายหลังไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเดือนตุลาคม 2562
และผลตอบแทนจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 205.17 ล า นบาท สาเหตุ ห ลั ก มาจากกำไรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
การขายเงิ นลงทุน ทั่ วไป และเงิน ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย จ ดทะเบียน ในขณะที่ป 2561 บริษั ท มี การบั น ทึ กขาดทุ น
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนจำนวน
มากจากราคาหลักทรัพยที่ปรับตัวลดลง รวมถึงขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน Thanh Cong Securities Joint Stock
Company
บริษัทรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 11.77 ลานบาท ผลขาดทุนลดลงจากปกอน 38.06
ลานบาท โดยสวนแบงขาดทุนจำนวน 15.57 ลานบาทจากบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด รับรูสวนแบง
ขาดทุนลดลงจากปกอน 5.83 ลานบาท ในขณะที่บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด มีผลการดำเนินงานในปนี้ดีขึ้นจากป
กอน จากการเปดดำเนินงานอยางเต็มรูปแบบของสตูดิโอหลายแหงที่เปดใหมในปที่แลว และการขยายตัวของธุรกิจ
สตูดิโอในประเทศสิงคโปรและธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ทำใหบริษัทบันทึกสวนแบงกำไรจากแอบเซอลูทโยคะ
ในปนี้จำนวน 7.46 ลานบาท ในขณะที่ปกอนมีสวนแบงขาดทุน 21.07 ลานบาท ในสวนของบริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรับรูสวนแบงขาดทุนเปนจำนวน 3.66 ลานบาทในปนี้ อีกทั้ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
บริษัทไดโอนสิทธิการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหแกบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดรับรูรายไดจากการ
ขายโอนสิทธิฯเปนรายไดอื่นในปนี้
บริษัทฯ มีคาใชจายรวมเพิ่มขึ้น 71.01 ลานบาทสาเหตุหลักมาจากการบริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและ
คาใชจายอื่นๆที่เพิ่มขึ้น จากการเตรียมความพรอมและขยายธุรกิจของกลุมบริษัทในชวงปที่ผานมา จนในที่สุดบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดรับอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนไดตามเดิมตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 และในเดือนตุลาคม 2562 บริษัท เอสอี
ดิจิทัล จำกัด ไดรับความเห็นชอบเปนผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงานกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ทำใหปจจุบันกลุมบริษัทมีความพรอมในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดอยางเต็มรูปแบบ และบริษัทมีตนทุน
ทางการเงินลดลง 20.91 ลานบาท ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 467.10 ลานบาท
และการลดจำนวนเงินกูยืมลง
นอกจากนี้บริษัทยังไดรับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจึงมีการปรับลดสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน
20.06 ลานบาทในปนี้ รวมถึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดรับชำระหนี้บางสวนคืนจากเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้-ตั๋วแลกเงิน ซึ่งไดมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนไวเต็มจำนวนแลวตั้งแตป 2560 เปนผลให
บริษัทโอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนที่บริษัทเคยตั้งไว ทำใหคาใชจายรวมถูกหักลบในป ในขณะที่ป 2561 บริษัท
มีการขายและโอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนใน Thanh Cong Securities Joint Stock Company จำนวน 70.70
ลานบาท ทำใหคาใชจายรวมในป 2561 ต่ำกวาปกติเมื่อเทียบกับป 2562
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ภายหลังจากที่บริษัทฯ โอนธุรกิจหลักทรัพยไปดำเนินการภายใต บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ตั้งแต
พฤษภาคม 2552 เปนตนมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะอิงจากผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด โดยบริษัทฯ จะรับรูสวนแบงผลกำไรของบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ตามสัดสวน
การถื อ หุ น ร อ ยละ 49.71 นอกจากธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย บริ ษั ท ยั ง มี ธุ ร กิ จ จั ด การกองทุ น รวมและกองทุ น ส ว นบุ ค คล
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ที่เปนบริษัทยอย และธุรกิจการลงทุนอื่นๆ และการลงทุนในหลัก
ทรัพยประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน


¸£´«¥±£±¢l

•
•
•
•

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นป 2562 ปดที่ระดับ 1,579.84 จุด เพิ่มขี้นรอยละ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 ซึ่งปดที่ระดับ 1,563.88 จุด
มูลคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เพิ่มขึ้นจาก 16,219 พันลานบาท ณ สิ้นป 2561
เปน 16,963 พันลานบาท ณ สิ้นป 2562 (เพิ่มขึ้นรอยละ 5)
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันของตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ลดลงจาก 57.67
พันลานบาท ในป 2561 เปน 52.47 พันลานบาท ในป 2562 (ลดลงรอยละ 9)
ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเฉลี่ยตอวันของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา เพิ่มขึ้นจาก 426,213
สัญญาในป 2561 เปน 428,369 สัญญา ในป 2562 (เพิ่มขึ้นรอยละ 1)

สำหรับป 2562 สวนแบงการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพยภายใตบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด เทากับ
รอยละ 1.88 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเปนอันดับที่ 21 (ตามการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ที่ไมรวมมูลคาการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย – Proprietary Trading) และสำหรับตลาดอนุพันธมีสวนแบง
ตลาดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาภายใตบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัดเทากับรอยละ 1.54 มี
ปริมาณการซื้อขายเปนอันดับที่ 20
โดยในป 2561 สวนแบงการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพยภายใตบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด เทากับ
รอยละ 2.07 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเปนอันดับที่ 23 (ตามการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ที่ไมรวมมูลคาการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย - Proprietary Trading) และสำหรับตลาดอนุพันธ มีสวนแบง
ตลาดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาภายใตบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัดเทากับรอยละ 1.75
มีปริมาณการซื้อขายเปนอันดับที่ 20
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด มีปริมาณลูกคารวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รอยละ 3
โดยบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการดานการลงทุนอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
ทางเลือกใหแกลูกคา พรอมเพิ่มชองทางการเปดบัญชีผานมือถือ เพื่อใหลูกคาสามารถเปดบัญชีไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ควบคูไปกับการขยายฐานผานสาขาธนาคารกรุงไทย
โดยในป 2562 บริษัทฯ ผลักดันการพัฒนา WealthMe แอปพลิเคชัน เพื่อใหผูสนใจการลงทุนสามารถเปดบัญชี
ผ า นมื อ ถื อ โดยครอบคลุ ม ทั้ ง บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย (ประเภทแคชบาลานซ และประเภทวงเงิ น หรื อ T+2)
และบัญชีซื้อขายสัญญาลวงหนา (TFEX) ซึ่งผูเปดบัญชีไมตองนำสงเอกสารแกบริษัทและรับทราบผลการอนุมัติในเวลา
ที่รวดเร็ว อีกทั้งเปดบริการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ แบบออนไลน ผาน KTZ Inter Trade ซึ่งมีใหบริการทั้งในรูป
แบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับไดทุกแพลตฟอรม ทำใหนักลงทุนสามารถลงทุนหุนตางประเทศไดถึง
30 ตลาดหลักทรัพย ใน 24 ประเทศ ครอบคลุมโซนทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย พรอมเสริมจุด
แข็งบริการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหุนเวียดนาม ดวยการนำเสนอโปรแกรม V-Pro ของ Viet Capital Securities
Joint Stock Company (VCSC) ซึ่งเปนโบรกเกอรชั้นนำในประเทศเวียดนาม และเปนพันธมิตรของบริษัท
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการออกผลิตภัณฑหุนกูที่มีอนุพันธแฝงระยะสั้น ประเภท Equity Linked Note (ELN)
และประเภท Principal Protected Note (PPN) เพื่ อ นำเสนอแก ก ลุ ม นั ก ลงทุ น สถาบั น และนั ก ลงทุ น รายใหญ
ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมุงเนนธุรกิจวาณิชธนกิจ พรอมยกระดับธุรกิจดานลูกคาสถาบัน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก จำกั ด ประกอบธุ ร กิ จ จั ด จำหน า ยหลั ก ทรั พ ย และได จั ด จำหน า ยหลั ก ทรั พ ย
หลายประเภท เชน หุนสามัญ หุนกูและหุนกูแปลงสภาพ เปนตน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ไดจัดจำหนายหลักทรัพย และรับประกันการจัดจำหนายหลักทรัพยโดยมีมูลคาการจัดจำหนาย
ทั้งสิ้น 7,729 ลานบาท ไดรับคาธรรมเนียมการจัดจำหนาย 84.99 ลานบาท ลดลงจากปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งมีมูลคาการจัดจำหนาย 8,299 ลานบาท และมีคาธรรมเนียมการจัดจำหนาย 87.27 ลานบาท
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ไดมีการขยายธุรกิจหลักทรัพยไปยังประเทศเมียนมารโดยรวมทุนกับบริษัท
Myanmar Ruby Hill Finance ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย KTZ
Ruby Hill Securities Co., Ltd. (“KTzRH”)โดยเปนโบรกเกอรไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัตไิ ดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย จากคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย ประเทศเมี ย นมาร และมี ศั ก ยภาพในการเป น ผู ใ ห บ ริ การ
ผูจัดจำหนายหลักทรัพยแกบริษัทที่จะเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยางกุง (YSX) KTzRH ไดเริ่ม
เปดใหบริการแกลูกคาเมื่อ 25 มีนาคม 2559
แมบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด จะมีรายไดคานายหนา คาธรรมเนียมและบริการ และอื่นๆที่ลดลงจาก
มูลคาซื้อขายตลาดหลักทรัพยที่ลดลง และสภาพตลาดที่ผันผวนแตบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัดสามารถใช
กลยุทธในการควบคุมคาใชจายและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำใหคาใชจายใน
การดำเนินงานลดลงจากปกอนอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม กรุงไทย ซีมิโก ไดมีการบันทึกสวนแบงขาดทุนและ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป ทำใหผลประกอบการสุทธิของบริษัทเปนขาดทุน 31.32
ลานบาทในป 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีกองทุนรวมจำนวน
2 กองทุนที่อยูภายใตการจัดการโดยมีสินทรัพยสุทธิรวมทั้งสิ้น 23.98 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุนที่อยูภายใตการจัดการโดยมีสินทรัพยสุทธิรวมทั้งสิ้น 28.04 ลานบาท โดยเมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2562 ไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนไดตามเดิม และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ยังไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเริ่มประกอบธุรกิจเปนผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
อีกดวย
ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีความพรอมเรื่องบุคลากร และระบบงานตามแผนธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุน โดยเนนกองทุนที่มีความแตกตาง (Unconventional Fund) และ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการและวิเคราะหการลงทุน
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บริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด เปนจำนวนเงิน
1,244.10 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 49.71
บริษัทฯ ลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เปนจำนวนเงิน 26.00 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 26.00
บริษัทฯ ลงทุนในหุนสามัญของบริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด เปนจำนวนเงิน 217.80 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 30
นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน เงินลงทุนใน
ตราสารทุนประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน และหนวยลงทุน
บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอนและรับจางบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินการเลิกหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตลอดจนถึงหลักประกัน
ของสินทรัพยนั้นเพื่อนำไปบริหารพัฒนาหรือจำหนายจายโอน

ในป 2561 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิจิทัล ซึ่งเปนธุรกิจใหมที่กำลังเปนที่สนใจของนักลงทุนและมีอัตราการเติบโตสูงมากในตางประเทศ อีกทั้ง
สอดคลองและเปนการตอยอดจากธุรกิจหลักทรัพยปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยี Block Chain และ
Smart Contract มาชวยในการระดมทุนและควบคุมใหเปนไปตามเงื่อนไขของการลงทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพยของ
บริษัทนั้น ๆ ที่มีอยูแลว (Securitized Token) ในการนี้ บริษัทฯ ไดพันธมิตรที่เปนบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ดานเทคโนโลยี Block Chain และสินทรัพยดิจิทัลจากสหรัฐอเมริกา มาชวยสนับสนุนดานระบบงาน และเครือขายธุรกิจ
ของบริษัทฯ อีกดวย โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ไดรับความเห็นชอบเปนผูใหบริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนั้นใน
ป 2563 บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด จึงสามารถประกอบธุรกิจไดอยางเต็มรูปแบบ
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บริษัทฯ ไดคะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บริษัทฯ ไดคะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำป 2562
ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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สำหรับป 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวม 191.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 360.55 ลานบาทหรือ
รอยละ 213 จากงวดเดียวกันในปกอน

(ลานบาท)

รายได
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
รวมรายได

2562
จำนวนเงิน รอยละ
19.35
10.12
75.83
39.66
(11.77)
(6.16)
0.02
0.01
107.75
56.37
191.18
100.00

2561
จำนวนเงิน รอยละ
4.45
(2.63)
(129.34)
76.37
(49.83)
29.42
0.06
(0.04)
5.30
(3.12)
(169.36)
100.00

1.1) รายไดคาธรรมเนียมและบริการจำนวน 19.35 ลานบาท
เปนรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการเปนผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี
ดิจิทัล จำกัด รวมถึงรายไดจากการจัดการกองทุนสวนบุคคลและกองทุนรวม 0.37 ลานบาท ซึ่งลดลง
จากปกอน 2.76 ลานบาท จากการหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว และรายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่นๆ
อีก 0.99 ลานบาท
1.2) ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 75.83 ลานบาท ประกอบดวย
1.2.1) กำไรจากเงินลงทุนจำนวน 64.26 ลานบาท เกิดจาก
- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
22.54 ลานบาท
- กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุน 41.72 ลานบาท
1.2.2) รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจำนวน 11.57 ลานบาท
เปนรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้
และเงินปนผลจากหลักทรัพย
1.3) สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 11.77 ลานบาท ประกอบดวยสวนแบงขาดทุน
จากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก จำกั ด จำนวน 15.57 ล า นบาท และส ว นแบ ง กำไรจาก
บริษัทรวมอื่นจำนวน 3.80 ลานบาท
1.4) กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแก
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด โดยบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจดังกลาวเปน
จำนวนเงิน 500 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลานบาท
แลวในป 2555 เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด สามารถทำกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (“EBITDA”) รวม 3 ป ตั้งแตป 2552 - 2554 ไดตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไวในสัญญา


บริษัทฯ รับรูกำไรจากการโอนธุรกิจตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด โดยสวนที่เหลือแสดงเปน “กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ทั้งนี้
บริษัทฯ จะรับรู “กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ดังกลาวเปนรายได เมื่อบริษัทฯ
มีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด ลดลง และเมื่อบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย
ซีมิโก จำกัด มีการคำนวณคาเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพยที่รับโอนออกไปใหกับบุคคลภายนอก
สำหรับป 2562 บริษัทฯ รับรูกำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
เพิ่มเติมอีกจำนวน 0.02 ลานบาท
1.5) รายไดอื่นจำนวน 107.75 ลานบาท
เปนรายไดจากการโอนสิทธิการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหแกบริษัทหลักทรัพยอื่น
รวมถึงรายไดจากการใหบริการงานวิจัยและบทวิเคราะหกับลูกคาตางประเทศและรายการหนี้สูญไดรับคืน
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สำหรับป 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายรวม 112.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 71.01 ลานบาทหรือ
รอยละ 171 จากงวดเดียวกันในปกอน
(ลานบาท)

คาใชจาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
ตนทุนทางการเงิน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

2562
2561
จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ
101.57
90.27
45.71
110.14
1.66
1.48
1.13
2.73
9.51
8.45
30.42
73.28
(20.06)
(17.83)
(0.05)
(0.12)
(39.36)
(34.98)
(70.41) (169.65)
59.20
52.61
34.70
83.62
112.52
100.00
41.50
100.00

2.1) คาใชจายผลประโยชนพนักงานจำนวน 101.57 ลานบาท
ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 90.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนสาเหตุมาจาก
การเตรียมความพรอมและขยายธุรกิจของกลุมบริษัทและคาตอบแทนกรรมการจำนวน 11.06 ลานบาท
2.2) คาธรรมเนียมและบริการจายจำนวน 1.66 ลานบาท
สวนใหญเปนคาธรรมเนียมจายตัวแทนขายหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวม
ของบริษัทยอย
2.3) ตนทุนทางการเงินจำนวน 9.51 ลานบาท
เปนดอกเบี้ยจายและคาใชจายในการดำเนินการของตั๋วแลกเงินที่บริษัทฯ ออกเพื่อจัดหาเงินทุน
2.4) โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับป 2562 มีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 20.06 ลานบาทจากการไดรับชำระหนี้คืนจาก
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
2.5) โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจำนวน 39.36 ลานบาท ประกอบดวย
รายการโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในตราสารหนี้-ตั๋วแลกเงิน จำนวน 39.87 ลานบาท
ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ไดมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนไวเต็ม
จำนวนแลวตั้งแตป 2560 และรับรูขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนทั่วไปอื่นจำนวน 0.51 ลานบาท
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2.6) คาใชจายอื่นจำนวน 59.20 ลานบาท ประกอบดวย
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 13.26 ลานบาท, คาที่ปรึกษา 21.18 ลานบาท, คาใชจาย
ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 2.65 ลานบาทและคาใชจายอื่นๆ 22.11 ลานบาท โดยคาใชจายอื่นๆ
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปกอนจำนวน 7.88 ลานบาทสวนใหญมาจากคาธรรมเนียมวิชาชีพและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เพิ่มขึ้น
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อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เทากับรอยละ 42.54 ในป 2562 ในขณะที่ป 2561 บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน
และรายไดที่ติดลบจากขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
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อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน สำหรับผลการดำเนินงานป 2562 เทากับรอยละ 3.35 เพิ่มขึ้นจากป 2561
ซึ่งมีอัตรารอยละ (8.83)
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สำหรับป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวม (169.36) ลานบาท ลดลง 444.76 ลานบาท หรือ
รอยละ 161 จากงวดเดียวกันในปกอน
รายได

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
รวมรายได

2561
จำนวนเงิน รอยละ

4.45
(129.34)
(49.83)
0.06
5.30
(169.36)

(2.63)
76.37
29.42
(0.04)
(3.12)
100.00

(ลานบาท)

2560
จำนวนเงิน รอยละ

27.38
248.94
(5.02)
0.06
4.04
275.40

9.94
90.39
(1.82)
0.02
1.47
100.00

1.1) รายไดคาธรรมเนียมและบริการจำนวน 4.45 ลานบาท
เปนรายไดจากการจัดการกองทุนสวนบุคคลและกองทุนรวม 3.13 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน 24.25
ลานบาท จากการหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว และรายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่นๆ 1.32 ลานบาท
1.2) ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 129.34 ลานบาท ประกอบดวย
1.2.1) ขาดทุนจากเงินลงทุนจำนวน 149.76 ลานบาท เกิดจาก
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
44.62 ลานบาท
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุน 194.38 ลานบาท
1.2.2) รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจำนวน 20.42 ลานบาท
เปนรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้
และเงินปนผลจากหลักทรัพย



1.3) สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 49.83 ลานบาท ประกอบดวยสวนแบงขาดทุน
จากบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด จำนวน 21.40 ลานบาท และสวนแบงขาดทุนจากบริษัท
รวมอื่นจำนวน 28.43 ลานบาท
1.4) กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้น
ใหแก บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด โดยบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจ
ดังกลาวเปนจำนวนเงิน 500 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง
500 ลานบาทแลวในป 2555 เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด สามารถทำกำไร
กอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (“EBITDA”) รวม 3 ป ตั้งแตป 2552 - 2554
ไดตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญา
บริษัทฯ รับรูกำไรจากการโอนธุรกิจตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จำกัด โดยสวนที่เหลือแสดงเปน “กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู”
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู “กำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ดังกลาวเปนรายได เมื่อบริษัทฯ
มีสัดสวนเงิน ลงทุน ในบริ ษั ท หลั กทรั พ ย กรุ ง ไทย ซีมิ โ ก จำกั ด ลดลง และเมื่อ บริ ษัท หลั ก ทรั พ ย
กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก จำกั ด มี การคำนวณค า เสื่ อ มราคาหรื อ มี การขายสิ น ทรั พ ย ที่ รั บ โอนออกไปให กั บ
บุคคลภายนอก
สำหรับป 2561 บริษัทฯ รับรูกำไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด เพิ่ม
เติมอีกจำนวน 0.06 ลานบาท
1.5) รายไดอื่นจำนวน 5.30 ลานบาท
เปนรายไดจากการใหบริการงานวิจัยและบทวิเคราะหกับลูกคาตางประเทศ รวมถึงรายการหนี้สูญ
ไดรับคืนและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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สำหรับป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายรวม 41.50 ลานบาท ลดลง 217.18 ลานบาทหรือ
รอยละ 84 จากงวดเดียวกันในปกอน
(ลานบาท)

คาใชจาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
ตนทุนทางการเงิน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ)
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

2561
2560
จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ
45.71
110.14
47.92
18.52
1.13
2.73
5.39
2.08
30.42
73.28
31.78
12.28
(0.05)
(0.12)
(70.41) (169.65)
127.26
49.19
34.70
83.62
46.34
17.93
41.50
100.00
258.69
100.00



¡° °¡®Ê°t    

£´©±«¥±£±¢lµ¡´Âi³± ¡«² 

2.1) คาใชจายผลประโยชนพนักงานจำนวน 45.71 ลานบาท
ประกอบด ว ยค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจำนวน 37.97 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ นสาเหตุ ห นึ่ ง
มาจากจำนวนพนักงานของบริษัทยอยลดลงและคาตอบแทนกรรมการจำนวน 7.74 ลานบาท
2.2) คาธรรมเนียมและบริการจายจำนวน 1.13 ลานบาท
สวนใหญเปนคาธรรมเนียมจายตัวแทนขายหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวม
ของบริษัทยอย
2.3) ตนทุนทางการเงินจำนวน 30.42 ลานบาท
เปนดอกเบี้ยจายและคาใชจายในการดำเนินการของตั๋วแลกเงินที่บริษัทฯ ออกเพื่อจัดหาเงินทุน
2.4) โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับป 2561 มีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.05 ลานบาท
2.5) ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) จำนวน 70.41 ลานบาท ประกอบดวย
รายการโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย Thanh Cong Securities Joint
Stock จำนวน 70.70 ลานบาทและรับรูขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนทั่วไปอื่นจำนวน 0.29 ลานบาท

(3)

(4)

2.6) คาใชจายอื่นจำนวน 34.70 ลานบาท ประกอบดวย
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 9.74 ลานบาท, คาที่ปรึกษา 8.65 ลานบาท, คาใชจาย
ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 2.09 ลานบาทและคาใชจายอื่นๆ 14.22 ลานบาท โดยคาใชจายอื่นๆ
ลดลงจากงวดเดียวกันในปกอนจำนวน 6.27 ลานบาทสวนใหญมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศที่ลดลง
กำไร
อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เทากับรอยละ 3.59 ในป 2560 ในขณะที่ป 2561 บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน
และรายไดที่ติดลบจากขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน สำหรับผลการดำเนินงานป 2561 เทากับรอยละ (8.83) ลดลงจากป 2560 ซึ่งมี
อัตรารอยละ 0.40
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 2,945.19 ลานบาท โดยรอยละ 41.27
เปนสินทรัพยหมุนเวียน และรอยละ 58.73 เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
สวนประกอบของสินทรัพยที่สำคัญ ไดแก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 415.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 63.31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18 (ดูรายละเอียดไดจากขอ 4.1
กระแสเงินสด)


เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินรวมจำนวน 645.48 ลานบาท, หุนกู
ภาคเอกชน 3.20 ลานบาท, หลักทรัพยหุนทุนประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน 204.52 ลานบาทตลอดจนลงทุน
ในเงินลงทุนทั่วไป 51.73 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทยอยไดลงทุนจำนวน
65.13 ลานบาทและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไปอื่น 5.72 ลานบาท รวมถึงการตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนรวม 53.51 ลานบาท
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนชำระแลว 112.70 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 22,540,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของทุนชำระแลว
บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 252 มีทุนชำระแลว 25.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 2,500,000 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของทุนชำระแลว
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนชำระแลว 475.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 4,750,000 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของทุนชำระแลว
เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติใหบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัท
หลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด เพิ่มอีกจำนวน 99,000 หุน มูลคาหุนละ 19.18 บาท จากผูถือหุนเดิม
และในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนรับทราบการซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัท
หลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด เพิ่มอีก จำนวน 170,000 หุน มูลคาหุนละ 27.60 บาท จากผูถือหุนเดิม
สงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 49.64 เปนรอยละ 49.71 ของทุนชำระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด คิดเปนมูลคาเงิน
ลงทุนตามราคาทุน 1,244.10 ลานบาทและมีมูลคาเงินลงทุนแสดงตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 1,297.80 ลานบาท
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติใหบริษัทฯ ลงทุนในหุนสามัญบริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ในการเปนผูพัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหนายน้ำหอม
ซึ่งพัฒนารวมกับดาราและนักแสดงทั้งในและตางประเทศ ภายใตแบรนดตางๆ โดยมีมูลคาเงินลงทุน 13.80
ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 138,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนการลงทุน
รอยละ 46 ของทุนชำระแลว ตอมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหุนสามัญจากหุนสามัญเดิมจำนวน 300,000 หุนเปนหุน
สามัญใหมจำนวน 400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยที่บริษัทไมไดใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว
สงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทลดลงจากเดิมรอยละ 46.00 เปนรอยละ 34.50 ของทุนชำระแลว
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และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหุนสามัญอีกจำนวน 600,000 หุนจากหุนสามัญเดิมจำนวน 400,000 หุน
เปนหุนสามัญใหมจำนวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
บริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวอีกจำนวน 122,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท มูลคา
เงินลงทุนรวม 12.20 ลานบาท ซึ่งสงผลใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนลดลงจากเดิมรอยละ 34.50 เปน
รอยละ 26.00 ของทุนชำระแลวของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด คิดเปนมูลคา
เงินลงทุนตามราคาทุน 26.00 ลานบาท และมีมูลคาเงินลงทุนแสดงตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 15.34 ลานบาท
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติ ใหบริษัทฯ ลงทุนในหุนสามัญบริษัท
แอบเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการดานการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใตแบรนด “Absolute You”
โดยมีมูลคาเงินลงทุน 217.80 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 1,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท คิดเปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 30 ของทุนชำระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท แอบเซอลูทโยคะ จำกัด คิดเปนมูลคาเงินลงทุนตาม
ราคาทุน 217.80 ลานบาท และมีมูลคาเงินลงทุนแสดงตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 197.23 ลานบาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดำเนินคดี
42.55 ลานบาทหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 42.55 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
จำนวนตามเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. แลว
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 11.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 4.81 ลานบาท หรือรอยละ 71 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมี
การซื้อสินทรัพยเพิ่ม 8.02 ลานบาท ตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยตามระยะเวลาการใชงาน 3.16 ลานบาท แต
มีการขายและตัดจำหนายสินทรัพยออกสุทธิ 0.05 ลานบาท
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 59.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21.90 ลานบาทจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 สวนใหญมาจากการลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 15.50 ลานบาท
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ในการแสดงรายการในงบการเงิ น บริ ษั ท ฯ ได รั บ รู ค า เผื่ อ การปรั บ มู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย ไ ว อ ย า งครบถ ว น
ตามมาตรฐานบัญชีและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งสามารถ
สรุปรายการสินทรัพยสำคัญ ๆ ไดดังนี้
เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ มีมูลคา 799.56 ลานบาท จากตนทุน 923.93 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 27.15 ของสินทรัพยรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคา
ราคาทุน/
ยุติธรรม
ราคาตาม
บัญชี
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุน

35.95

14.15

(ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคา
ราคาทุน/
ยุติธรรม
ราคาตาม
บัญชี

-

-

3.20
645.48
684.63
(18.35)
(65.13)
601.15

3.20
583.80
601.15
601.15

129.78
0.38
334.17
464.33
(17.59)
(105.00)
341.74

168.56
(35.16)
133.40

133.40
133.40

199.81
(23.24)
176.57

176.57
176.57

19.00
19.00

19.00
19.00

23.29
23.29

23.29
23.29

51.60
0.13
51.73
(5.72)
46.01
799.56

45.87
0.13
46.00

198.39
0.13
198.52
(5.22)
193.30
734.90

193.17
0.13
193.30
193.30
734.90

46.00
799.56

105.25
0.38
236.11
341.74
341.74
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สัดสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนดังนี้
รอยละ 19 เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
รอยละ 73 เปนเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินและหุนกูเอกชน
รอยละ 2 เปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รอยละ 6 เปนเงินลงทุนทั่วไป
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 42.55 ลานบาท เปนหนี้อยูระหวาง
ดำเนินคดี บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 42.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของมูลหนี้ บริษัทฯ
มีนโยบายในการติดตามหนี้คางชำระอยางใกลชิด โดยยึดหลักการเจรจาประนอมหนี้เปนเบื้องตน หากลูกหนี้
รายใดไมสามารถเจรจาตกลงกันไดหรือปฏิเสธการชำระหนี้ บริษัทฯ จึงดำเนินการตามกฎหมาย
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 415.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 63.31 ลานบาท โดยสัดสวนกระแสเงินสดไดมาและใชไปในกิจกรรมตางๆ
ดังนี้
รายการกิจกรรม
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

31 ธันวาคม 2562
(219.72)
205.15
77.88
63.31

(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2561
330.29
(64.53)
(243.64)
22.12

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใชเงินในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถเปลี่ยนกลับมาเปน
เงินสดไดในระยะเวลาไมนาน ดังนี้
กิจกรรมดำเนินงาน
ในป 2562 เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 219.72 ลานบาท
เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยลดลง 20.06 ลานบาท
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 4.82 ลานบาท
เงินสดลดลงจาก :เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มขึ้น 220.30 ลานบาท
สินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 18.20 ลานบาท
ผลการดำเนินงานลดลง 6.10 ลานบาท



กิจกรรมลงทุน
ในป 2562 เงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 205.15 ลานบาท
เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :การขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 92.24 ลานบาท
การขายเงินลงทุนทั่วไป 210.00 ลานบาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 23.29 ลานบาท
การขายอุปกรณ 0.02 ลานบาท
ดอกเบี้ยและเงินปนผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย 8.89 ลานบาท
เงินสดลดลงจาก :การซื้อเงินลงทุนทั่วไป, เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายรวม
104.53 ลานบาท
การลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทรวม 12.20 ลานบาท
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 8.02 ลานบาท
การซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 4.54 ลานบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2562 เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 77.88 ลานบาท เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
467.10 ลานบาทแตลดลงจากการจายเงินชำระเงินกูยืมจากการออกตั๋วแลกเงินสุทธิ 389.22 ลานบาท
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บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคลอง โดยพิจารณาไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่สำคัญ ๆ ดังนี้
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม (%)
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) (%)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

39.60
N/A

31.40
N/A

ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหหยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเปนการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จึงไมตอง
ดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
อยางไรก็ตามตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน
ที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอยูแลวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทฯ ตองดำรงหลักประกัน หรือสินทรัพยสภาพคลองอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยางรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 4/2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ สามารถดำรงสินทรัพยสภาพคลองไดสูงกวาเกณฑดังกลาว
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รายจายลงทุนในเงินลงทุน
ดูหัวขอ “เงินลงทุนในหลักทรัพย” ในหัวขอฐานะการเงิน 1. สินทรัพย และ “กิจกรรมลงทุน” ในหัวขอ
“สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน” 1. กระแสเงินสด
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4.1 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เทากับ 0.14 และ 0.35
ตามลำดับ
4.2 สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 2,580.78 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 528.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการเพิ่มทุน
หุนสามัญ 467.10 ลานบาทและบริษัทมีกำไรสุทธิ 81.33 ลานบาท รวมถึงองคประกอบอื่นของสวนของ
เจาของลดลงรวม 20.35 ลานบาท
4.3 หนี้สิน
บริษัทฯ มีวงเงินในการออกตั๋วแลกเงินเพื่อกูยืมเงินจากประชาชน 1,500 ลานบาท
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บริษัทฯ มีเงินกูยืมอื่นดังตอไปนี้

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ) ตอป

เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกูยืมอื่น

3.50

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ) ตอป

เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกูยืมอื่น



4.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป
รวม
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

148.35
148.35

-

-

148.35
148.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป
รวม
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

528.06
528.06

-

-

528.06
528.06
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ในป 2563 นี้ บริษัทฯ คาดวาภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมยังมีความไมแนนอนและผันผวนสูงมาก
สืบเนื่องมาจากวิกฤติการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ ทำใหมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
ในตลาดและดัชนีตลาดหลักทรัพยมีความผันผวน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหลักทรัพยของ กรุงไทย ซีมิโก
และธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพยอื่น ๆของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมีการขยายสูธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล
โดยถึงแมธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจใหม แตไดรับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรวมถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจ
ที่สูงขึ้น อีกทั้งในปจจุบันไดมีการออกกฎเกณฑตางๆเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจดังกลาวแลว บริษัทจึง
เชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการจัดทำแผนงานประจำป พรอมปรับพอรตการลงทุนและตรวจติดตามผลจาก
ฝายบริหารอยางใกลชิดจึงทำใหสามารถปรับเปลี่ยนหรือกำหนดแผนงานเพื่อรองรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นได
อยางทันทวงที รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดกำหนดระดับของความเสี่ยงที่
ยอมรับไดในแตละปจจัยและแผนงานบริหารความเสี่ยงในแตละสวนงาน ซึ่งสามารถเปนแนวทางในการจัดการ
กับปญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกทาง



เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ ที่สุดตามดุล ยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนํ า
เรื่อ งเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่ใชเพื่อตอบสนอง
เงินลงทุนบริษัทรวม
วิ ธี การตรวจสอบที่ สํ าคั ญรวมถึ งการปฏิ บัติ งานการ
บริษั ทมีการลงทุนในบริษัทรวมซึ่ งมีการพิจารณา ตรวจสอบรวมกับทีมตรวจสอบบริษัทรวม ซึ่งรวมถึง
วามีความสําคัญเชิงปริมาณอยางมากในงบการเงิน • ทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวม
ขอมูลทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่
รวมของกลุมบริษั ท และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
เกี่ยวของ
ทั้งนี้เรื่องสํ าคั ญในการตรวจสอบ คือ กลุมบริษั ท
รั บรูเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ทร วมด วยวิ ธี ส วนได เสี ย • ปฏิ บัติงานตรวจสอบรวมกั นตามมาตรฐานการ
อยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบบั ญชี ของไทย ตั้งแตกระบวนการวางแผน
หรือไม
จนถึงกระบวนการสรุปผล
นโยบายการบั ญ ชี ของบริ ษั ทร วมและข อมูล ทาง
การเงิ น โดยสรุ ป ที่ สํ าคั ญ แสดงไว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4.6 และขอ 10 ตามลําดับ

• ตรวจสอบการคํานวณและบันทึกสวนแบงกําไร
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562 กลุ มบริ ษัทมี เงิ นลงทุ นใน
บริ ษั ท ร ว มซึ่ งมี ก ารลงทุ นในป 2560 มี ผลการ
ดํ าเนิ นงานขาดทุ นตอเนื่ อง ทั้ งนี้ผู บริหารของกลุ ม
บริ ษั ท ต อ งพิ จารณาข อ บ งชี้ ข องการด อ ยค าของ
เงินลงทุน และประมาณการจํานวนคาเผื่อการดอยค า
ของเงินลงทุนดังกลาว ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับการดอย
คาของเงินลงทุนนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจและขอสมมติที่
สํ าคั ญ ที่ ผู บริ หารของกลุ มบริ ษั ทนํ ามาใช ในการ
ประมาณคาเผื่อการดอยคาดังกลาว ดังนั้นเรื่องสําคัญ
ในการตรวจสอบ คื อ การแสดงมู ลคาของเงินลงทุ น
และคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาววาเปนไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม

วิธีการตรวจสอบที่ใชเพื่อตอบสนอง
วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
• การทําความเข าใจเกี่ยวกั บขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการรับรู
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม
• การสอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกั บการพิจารณาการ
ดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม
• การทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกั บการพิจารณาการ
ดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม และ
• การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบดวย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
ผู บริ หารเกี่ ยวกั บข อบ งชี้ ของการด อยค าของ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
นโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุ นในบริ ษั ทรวม และ
ผู บริ หารของกลุ มบริ ษั ทเกี่ ยวกั บวิ ธี การและ
รายละเอี ยดเงินลงทุนในบริ ษั ทร วมได เปดเผยไวใน
หลั ก เกณฑ ที่ ใช ในการวั ดมู ลค า ข อสมมติ ที่
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ข อ 4.6 และ ข อ 10
สําคัญ และขอมูลที่ใชในประมาณการจํานวนคา
ตามลําดับ
เผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม
- ทดสอบการคํ านวณค าเผื่ อ การด อ ยค าของ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
- ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑที่ใชใน
การวัดมูลคา ขอ สมมติที่สําคัญ และขอมูลที่
ใชในการประมาณการจํานวนคาเผื่อการดอย
คาของเงินลงทุนในบริษัทรวม



ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่นขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป ซึ่งคาดวา
จะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจา
ไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีค วามขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจาก
การตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม
เมื่อ ขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีก ารแสดงขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อ ใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหน าที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแ ลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล ที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน เปนสาระสําคัญหรือไม
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจา
อยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูงแตไม ไดเปนการรับประกันวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูล ที่ขัดตอขอ เท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง



•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อ เป น เกณฑ ในการแสดงความเห็ น ของข าพเจ า ความเสี่ ยงที่ ไม พบข อมู ล ที่ ขั ดต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทํ าความเข าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เ กี่ ยวข อ งกั บการตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัท
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใน
งบการเงิน หรือถ าการเป ดเผยข อมู ลดั งกล าวไม เพียงพอ ความเห็ นของขาพเจ าจะเปลี่ ยนแปลงไป
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตอง
หยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

•

ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ มหรื อ กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ มบริ ษั ทเพื่ อ แสดงความเห็ น ต อ งบการเงิน รวม ข าพเจ า
รับผิดชอบตอ การกําหนดแนวทาง การควบคุ มดู แ ล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุม บริ ษั ท
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ ไ ด วางแผนไว แ ละประเด็ น ที่ มี นั ยสํ า คั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ ง
ขอบกพรอ งที่มีนั ยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของ
ขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพัน ธทั้งหมด
ตลอดจนเรื่องอืน่ ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของ
ขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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Âµ³µ¦Á· (n°)
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
®nª¥ : µ
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
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2561
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®¤µ¥Á®»

2561

2562
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»³Á¸¥
®»oµ¤´ 2,480,604,926 ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 0.50 µ
»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª
®»oµ¤´ 1,653,736,926 ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 0.50 µ
®»oµ¤´ 1,307,736,926 ®»o ¤¼¨nµ®»o¨³ 0.50 µ
Îµ¦³¦Â¨oª
nªÁ·¤¼¨nµ®»o
ÎµÅ¦ ( µ») ³¤
´¦¦Â¨oª
»Îµ¦°µ¤®¤µ¥
¥´Å¤nÅo´¦¦ ( µ»)
nªnµ¸ÉÁ· Ê¹ µµ¦Á¨¸É¥Â¨nªÅoÁ¸¥Ä¦·¬´¥n°¥µnª
°r¦³°°ºÉ °nª °Áoµ °
¦ª¤nª °Áoµ °
¦ª¤®¸Ê·Â¨³nª °Áoµ °
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33
15
16
17

3,349
148,205,819
148,349,296
30,899,685
36,951,631
364,409,780

3,972
148,223,367
528,062,334
11,745,950
32,130,151
720,165,774

498,349,296
28,404,860
31,109,361
557,863,517

528,062,334
11,299,926
30,009,941
569,372,201

1,240,302,463

1,240,302,463

1,240,302,463

1,240,302,463

-

18
826,868,463

826,868,463

21

1,790,506,747

653,868,463
1,496,406,747

22

109,956,604

108,383,352

(43,268,047)
(4,560,072)
(98,723,528)

(131,998,637)
(4,560,072)
(69,397,082)

2,580,780,167
2,945,189,947
0

1,790,506,747

653,868,463
1,496,406,747

109,956,604
16,361,804
-

108,383,352

(26,744,233)

(12,873,149)

2,052,702,771
2,772,868,545

2,716,949,385
3,274,812,902

2,152,642,626
2,722,014,827

0

0

0

(93,142,787)

-
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ขอมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทไดจดทะเบีย นแปลงสภาพเปน บริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวา ดวยบริษัทมหาชนจํา กัด
เมื ่อ วัน ที ่ 8 สิง หาคม 2537 และไดเ ขา เปน บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย แ หงประเทศไทย
(“ตลท.”) เมื่ อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยูจดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาทางการลงทุน
การจัดจําหนายหลักทรัพย
การซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเนต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแก
บริษัท หลักทรัพย กรุ งไทย ซีมิโก จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทรวมของ
บริษัท ตามแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยรวมกันและบริษัทได
หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเป นการชั่ วคราว ตั้ งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2552
จนถึงวั นที่ 31 ธั นวาคม 2554 ตามหนั งสื ออนุ มั ติ ของสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากับหลั กทรั พย และตลาด
หลักทรัพยที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้บริษัทไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กลต.ธ.474/2554ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ตอมาบริษัทไดยื่นขอรับความ
เห็ น ชอบระบบงานการประกอบธุ ร กิ จหลั ก ทรัพ ย ประเภทการเป นที่ ปรึกษาการลงทุ นตามใบอนุ ญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอยูแลวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยบริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเป นที่ปรึกษาการลงทุนตามหนังสือที่
กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป



นอกจากนีเ้ มื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มประกอบธุรกิจนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ บสช.0004/2560
และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลั กทรัพย ไปจนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหนั งสือ อนุ มัติ ของตลาดหลั กทรั พยแห งประเทศไทย
ที่ บสช.0002/2561
ปจจุบันบริษัทไดขายสิทธิการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทยใหแกบริษัทหลักทรัพยอื่น
โดยมี ผ ลตั้ง แต วัน ที่ 2 ธั น วาคม 2562 เป น ต น ไป โดยบริ ษั ท รั บ รู เป น รายได อื่ น ในงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แลว
ในปจจุบันธุรกรรมสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด)
บริษัทมีบริษัทยอยดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการเปน
ผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
2. บริษัท บริหารสิน ทรัพย ลุมพินี จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซื้อ รับโอน และรับจางบริหาร สินทรัพยด อยคุณภาพของสถาบั น
การเงิน หรือ สิ น ทรั พย ข องสถาบั น การเงิน ที่ถู ก ระงั บการดํา เนิน กิ จการ เลิ ก หรื อ ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุ ญ าตประกอบการธนาคารพาณิ ช ย ธุ ร กิ จเงิ น ทุ น ธุ ร กิ จเครดิ ต ฟองซิ เ อร ตลอดจนถึ ง
หลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อนําไปบริหารพัฒนาหรือจําหนายจายโอนตอไป
3. บริษั ท เอสอี ดิจิทัล จํ ากั ด ประกอบกิ จการในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงค หลั กเพื่ อประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทไดรับความเห็นชอบเปนผูใหบริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษั ทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด สามารถดํารงความเพี ยงพอ
ของเงินกองทุนสภาพคลองไดตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดและ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยใหประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนไดตามเดิม (ดูหมายเหตุขอ 32.1)
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2.

หลักเกณฑในการจัดทํารายงานทางการเงิน
2.1 บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 บริษัทจัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยกํ าหนดรู ปแบบการนํ าเสนองบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 1
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง “การนํ าเสนองบการเงิ น ” และวิ ธี ปฏิ บั ติ ทางการบั ญ ชี ที่ รับรองทั่ วไปใน
ประเทศไทย และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“ก.ล.ต.”) ที่ สธ. 22/2559 ลงวั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2559 เรื่ อ ง “แบบงบการเงิ น สํ า หรั บ บริ ษั ท
หลักทรัพย (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
2.3 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด จัด ทํ า ขึ้ น โดยรวมงบการเงิน ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ซี มิ โ ก จํ ากั ด
(มหาชน) และบริษัทยอย ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนอินโนเทค จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย
ลุมพินี จํากัด
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

อัตรารอยละของสินทรัพย
ที่รวมอยูในสินทรัพย

อัตรารอยละของรายได
ที่รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
รอยละ
รอยละ
1
(3)

จัดการกองทุน

ไทย

ณ วันที่
31
ธันวาคม
2562
รอยละ
100

ณ วันที่
31
ธันวาคม
2561
รอยละ
100

ณ วันที่
31
ธันวาคม
2562
รอยละ
3

ณ วันที่
31
ธันวาคม
2561
รอยละ
3

รับซื้อ รับโอนและรับจาง
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน
สินทรัพยดิจิทัล

ไทย

100

100

1

1

-

-

ไทย

100

100

15

1

12

-

(ข) บริษั ทนํ างบการเงิน ของบริษั ทย อ ยมารวมในการจั ดทํ างบการเงิน รวมตั้ง แตวัน ที่ บริ ษั ท
มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ค) งบการเงินของบริษัทยอ ยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีแ ละใชนโยบายการบัญ ชี
ที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท
(ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว



(จ) สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัท และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวมงบการเงินรวม
2.4 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลตอการรายงาน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับรอบ
บัญชีปจจุบัน
ในระหวางป บริษั ทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ
การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ โดยสวนใหญเป นการปรับปรุงถอ ยคําและคําศัพท การตีค วามและการใหแ นวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิช าชีพบั ญชีได ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบั ญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว และจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน
ใหญ เป น การปรั บปรุ งถ อ ยคํ าและคํ าศั พท การตี ค วามและการให แนวปฏิ บัติทางการบั ญ ชี กั บ
ผูใชมาตรฐาน
ผูบริหารของกลุ มบริ ษัท จะนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวของมาเริ่ม ถือปฏิบัติกั บ
งบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช โดยผูบริหารของ
กลุมบริษัท ไดประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว และเห็นวาการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกลาวมาถือ ปฏิ บัติไม มีผ ลกระทบอยางเปน สาระสํ าคัญ ต อ
งบการเงินของกลุมบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
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มาตรฐานกลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเครื่องมือ
ทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิน สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหลานี้จะนํามาแทนมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช
ผูบริหารของกลุมบริษัท อยูระหวางการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุมเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาวที่มีตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดที่จะถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการสําหรับการระบุสัญญาเชาและวิธีปฏิบัติ
ในงบการเงินทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กั บเรื่ อ งสั ญ ญาเช า เมื่ อ มีผ ลบั งคั บใช ได แ ก มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช า
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 15 เรื่อ ง สั ญ ญาเช า ดํา เนิ น งาน - สิ่ง จูงใจที่ ให แ ก ผู เช า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลง
ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม



สําหรับการบัญชีทางดานผูเชา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
เปนสาระสําคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหวางสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงิน
ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกําหนดใหผูเชารับรูรายการสินทรัพยสิทธิการใชและ
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลสําหรับสัญญาเชาทั้งหมด ยกเวนสัญญาเชาระยะ
สั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา อยางไรก็ตาม การบัญชีสําหรับผูใหเชายังคงตอง
จัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงินโดยใชหลักการเชนเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูบริ หารของกลุมบริษั ท ไดประเมิน ผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกลาวที่ มีต อ
งบการเงินของกลุมบริษัทในงวดและเห็นวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือ
ปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่ได
เปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
สําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีก ารเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
เกี่ยวกับการรับรูรายไดที่เปลี่ยนหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ทําใหนโยบายการบัญชีสําหรับการรับรูคาธรรมเนียม
และบริการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แตกตางกัน ดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาธรรมเนียมและการบริการ
คาธรรมเนียมการบริการจัดการกองทุน
รายไดค าธรรมเนียมบริก ารจัดการจะรับรูตลอดชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บริษั ทไดบริหาร
จัดการ โดยคิดในอัตรารอยละของมูล คาสินทรัพยสุทธิของกองทุนตามอัตราที่ระบุไวใน
สัญญา
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คาธรรมเนียมจากการซื้อขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมจากการซื้อขายหนวยลงทุนเปนรายไดจากการเปนตัวแทนสนับสนุนการขาย
หรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน วยลงทุ น ของกองทุ น รวม ค า ธรรมเนี ย มดั ง กล า วประกอบด ว ย
คาธรรมเนียมการซื้อ ขายหนวยลงทุนซึ่งรับรู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเมื่อบริการเสร็จสิ้น และ
คาตอบแทนหลังจากรับเปนลูกคา (Retaining fee) รับรูตลอดชวงเวลาที่ใหบริการ
คาธรรมเนียมผูแทนผูถือหุนกู
รายไดคาธรรมเนียมผูแทนผู ถือหุ นกู จะรับรูตลอดช วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บริษั ทไดเป น
ผูแทนผูถือหุนกูและรับรูตามอัตราที่ตกลงไวในสัญญากับลูกคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดค าธรรมเนียมและบริก ารคือ คาธรรมเนียมการจัดการซึ่ งคิดเป น อัตรารอ ยละของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนตามอัตราที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
ของแตละกองทุนและรับรูไดตามเกณฑคงคาง
4.1.2 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ
4.1.3 ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
ดอกเบี้ ยจากเงิน ลงทุ น ถือ เปน รายได ตามเกณฑ ค งคา ง เงิ นป น ผลจากเงิน ลงทุน ถื อเป น
รายไดเมื่อมีการประกาศจาย
4.1.4 คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัท เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและการซื้อขาย
หลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษัทและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพย
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินที่เปนของบริษัทเทานั้น



4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย เงินฝากประจําที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีภาระผูกพัน
ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา
ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย เพื่ อค าแสดงตามมู ลคายุ ติธรรม บริ ษัทบั นทึ กการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค าของ
หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม
บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยดังกลาวในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
จนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือไวจนครบกําหนด แสดงมูลค า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
การตัดจําหนายบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ใชอัต ราดอกเบี้ยแทจริงซึ่งจํานวนที่
ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือ เปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
กําไรและขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้น จากการจําหน ายเงิ นลงทุ น คํานวณโดยใช วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และ
บันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป
จะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มู ล ค า ยุ ติธ รรมของหลั ก ทรัพย ใ นความต อ งการของตลาดคํ านวณจากราคาเสนอซื้ อ หลัง สุ ด
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวย
ลงทุนคํานวณจากมูล คาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value) มูลคายุติธ รรมของตราสารหนี้คํานวณ
โดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย
4.7 ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี
ยอดดุล สุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชีของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยในแตละวัน รวมถึงเงินที่นําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีแ สดงเปน
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้สํานักหักบัญชี ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริษัทหลักทรัพย (ฉบับที่ 2)”
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา แบงเปน 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้
ซื้อหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสดเปนบัญชีที่ลูกหนี้จะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย
ใหบริษัทภายใน 2 วันทําการและชําระราคาคาซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาใหบริษัทภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่สั่งซื้อหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเปนบัญชีที่ลูกหนี้
สามารถกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยไดโดยตองวางหลักประกันการชําระหนี้ในอัตราที่ไมต่ํากวาอัตรา
ที่ตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทยกํ าหนด ลูกหนี้ อื่นรวมลู กหนี้ ซื้ อหลัก ทรั พยแ ละสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ลวงหนาดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและลูกหนี้ที่อยูระหวางประนอมหนี้
หรือผอนชําระ
บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ล วงหน าโดยการประเมิ น ฐานะลู กหนี้ แต ล ะรายและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกั บการพิ จารณา
ตามกฎเกณฑ ตามประกาศของสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรั พยและตลาดหลั กทรัพย
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 ตามลําดับ
ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน



บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ที่ลู กหนี้จะชํ าระเงินต นและดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน บริษั ทตั้งคาเผื่ อหนี้ส งสัยจะสู ญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพย
ที่ใชค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะ
ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และบริษัท
ไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว
2) มูลหนี้ที่บริษัทไดทําสัญญาปลดหนี้ให
ข)

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะ
ดังนี้
1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด

ค)

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูล หนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้
ที่เขาลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้บริษัทตัดจําหน ายลูกหนี้จัดชั้นสู ญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการลูกหนี้ จัดชั้ นสูญดังกลาว
และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน
4.9 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 ป
3 - 5 ป
5 ป
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การดอยคา
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา
หรือ ไม หากบริษั ทพบว ามี ข อ บงชี้ ดั งกล าว บริษั ทจะประมาณมู ล ค าที่ ค าดวา จะได รั บคื น ของ
สินทรัพยนั้ น หากมูล ค าตามบัญชีข องสิน ทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรู
รายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ คํานวณโดยการเปรียบเทียบ
จากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟทแวร

5 ป

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ อายุการให ประโยชน ไมทราบแนนอนประกอบด วยคาธรรมเนียมใบอนุ ญาต
รอตัดจายและโทเคนดิจิทัล บริษัทจะทดสอบการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเปนประจําทุกปและ
เมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.11 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย
มิใชมาจากการใชสิน ทรัพยนั้นตอไป และสินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพื่ อขายในทันทีในสภาพ
ปจจุบัน
สินทรั พย ที่ถื อไวเพื่ อขายประกอบด วยอสังหาริมทรัพย ซึ่ งแสดงดวยราคาทุ นหรื อมูล ค ายุติ ธรรม
หักตนทุนในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการ
จําหนาย



4.12 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจสัญญาซื้อ ขายลวงหนาที่มีตอ บุ คคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซื้อ ขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด
4.13 สัญญาเชาระยะยาว
4.13.1 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยู
กับผู ให เช าถื อเปนสั ญญาเชาดําเนิ นงาน คาเช าที่ เกิ ดขึ้ นจากสัญญาเช าดังกล าวจึงรับรูเป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเชา
4.13.2 สัญญาเชาการเงิน
สั ญญาเช าซึ่ งบริ ษั ทได รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส วนใหญ ของการเป นเจ าของ
สินทรัพยยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย
ที่เชาในมูล คายุติธ รรม ณ วัน เริ่มตนของสัญญาเชา พรอมกับภาระหนี้สิน ที่จะตองจา ย
คา เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พย ที่ เช าคํ านวณโดยวิธี เส น ตรงตามสั ญ ญาเช า ดอกเบี้ ยหรื อ
คาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ ยที่ แทจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา
ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ
4.14 ผลประโยชนของพนักงาน
4.14.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทยอยไดจดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอ ย
และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสะสมเขากองทุนจาก
พนั กงานและเงิ นสมทบจากบริษัทและบริษัทยอย เงินจายสมทบกองทุ นสํ ารองเลี้ ยงชี พ
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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4.14.2 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจายใหแก
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของ
บริษัท โดยคํานวณผลประโยชนของพนักงานดังกลาวจากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตร
ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานดวยวิธีคิดลดแตล ะหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปน การประมาณการจากมูลค าปจจุ บัน ของกระแส
เงิน สดของผลประโยชนที่ค าดวาจะตองจายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้น ฐานของข อ
สมมติฐ านทางคณิ ตศาสตรประกั น ภัย อั น ไดแ ก เงิน เดือ นพนั ก งาน อั ตราการลาออก
อัตรามรณะ อายุง านและปจจัย อื่น ๆ ทั้ งนี้ อั ตราคิ ด ลดที่ใชใ นการคํ านวณภาระผู ก พั น
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานอางอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐ บาล กํ าไรหรื อขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการจะรับรูเ ป นรายการกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
ทั้ งนี้ ค าใช จา ยที่ เกี่ ยวข อ งกับผลประโยชน ข องพนั ก งานจะบั น ทึ ก ในงบกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ เพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน
ตนทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวของกับการแกไขโครงการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อการแกไขโครงการมีผลบังคับใช
4.14.3 การลาพักรอนประจําปที่ยังไดรบั คาตอบแทน
บริษัทและบริษัทยอยรับรูตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ในรูปการลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทนที่สะสมได เมื่อพนักงานใหบริการ
ซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของสิทธิการลางานที่ยังไดรับคาตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลคา
ของตนทุ นดั งกลาวตามจํานวนซึ่งบริษั ทและบริษัทยอยคาดวาจะจายเพิ่ มเนื่องจากมี สิทธิ ที่
พนักงานยังไมไดใชสะสมอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษั ทและบริษัทยอ ยรับรู ประมาณการหนี้ สินในงบการเงิ น เมื่ อสามารถประมาณมูลค าหนี้ สินนั้ น
ได อยางน าเชื่ อถื อและเป นภาระผู กพั นในป จจุบั น ซึ่ งมี ความเป นไปไดค อนข างแน ที่ จะทําให บริษั ท
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทและบริษัทยอยเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว



4.16 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
4.16.1 ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดปจจุบัน คือ จํานวนภาษีเงินไดที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
4.16.2

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผ ลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการ และรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกตางชั่ วคราวเท าที่ มีความเป นไปได คอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพี ยงพอ
ที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชนได โดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันที่
ในรายงาน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษี ที่จะ
นํ ามาใช ประโยชน ลดลง การกลั บรายการจะทํ าเมื่ อมี ความเป น ไปไดค อนข างแน วา
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บางสวนหรือทั้งหมดมาใชประโยชนได ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยไมไดรับรูสินทรัพย
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการคาความนิยม
บริษัทและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวย
อัตราภาษีที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสิน ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือ ใน
งวดที่คาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี โดยใชอตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช อยูหรือ ที่คาดได
คอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบันจะหักกลบกันไดเมื่อบริษัทและ
บริษั ทยอยมีสิ ทธิตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพยแ ละหนี้สินดังกลาวมาหักกลบกั น
และบริษัทและบริษัทยอ ยตั้งใจจะชําระหนี้สินดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
ชําระสินทรัพยแ ละหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับหนวยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยแสดงรายการค า ใช จา ยภาษี เงิ น ได ห รื อ รายได ภ าษี เงิ น ได
ที่เ กี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินไดใน
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ ถาภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไป
ยังองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวด
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4.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหวางงวด
ทั้งนี้ ในระหวางงวด บริษัทไมมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุน
ปรับลด
4.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราต างประเทศจะถูกแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอั ตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ และแปลงคาสินทรัพยแ ละหนี้ สิ นที่เปน ตัวเงิน ที่ เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุ นจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตราตางประเทศเมื่ อมี การชํ าระเงิ นหรือที่เกิ ดจากการแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.19 การบริหารความเสี่ยงและการปองกันความเสี่ยง
เครื่องมื อทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด วย เงินสดและรายการเทียบเท า
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการ
ไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือ กิจการที่ เกี่ ยวของกั นกับบริษั ทหมายถึง บุค คลหรือ กิจการที่มีอํ านาจควบคุมบริษั ท
หรือ อยูภ ายใต ความควบคุ มของบริษั ทไม วาทางตรงหรือ ทางออ ม หรือ อยูภ ายใตก ารควบคุ ม
เดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือ หุน และบริษัทยอย ตลอดจนกิจการที่เปนบริษั ท
ยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและ
บุคคลซึ่งผูถือ หุนมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับ
บุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิ จารณาความสัมพัน ธระหวางบุค คลหรือกิ จการที่ เกี่ ยวขอ งกันกับบริษัทแตล ะรายการ
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย



4.21 การใชดุลยพินิจของผูบริหาร
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทตอ ง
อาศัย ดุ ล ยพิ นิ จหลายประการในการกํ าหนดนโยบายการบั ญ ชี การประมาณการ และการตั้ ง
ขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายไดแ ละ
คาใชจายของงวดบัญ ชี ถึ งแมวาการประมาณการของผู บริห ารได พิจารณาอยางสมเหตุส มผล
ภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น ซึ่งการใช
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมเมื่อมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา
การที่จะสรุปวาเงิน ลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้น
จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
4.22 การวัดมูลคายุติธรรม
มูล คายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่
เกิ ดขึ้น ในสภาพปกติร ะหว างผูรวมตลาด ณ วัน ที่วัดมูล คา ไมวาราคานั้ นจะสามารถสั งเกตได
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลคา ในการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการ
สิน ทรัพยหรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุมบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยหรือ
หนี้สินนั้นซึ่งผูรวมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือ หนี้สิน ณ วันที่
วัดมูลคา โดยการวัดมูลคายุติธรรมและหรือการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมนี้ใชตามเกณฑ
ตามที่กลาว
นอกจากนี้ การวั ดมูล คายุติ ธรรมไดจัดลําดั บชั้ นเป นระดับที่ 1 ระดั บที่ 2 และระดั บที่ 3 โดยแบ ง
ตามลํ าดับขั้ นของข อมู ลที่ สามารถสั งเกตได และตามลํ าดั บความสํ าคั ญของขอมู ลที่ ใช วัดมู ลค า
ยุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้
- ระดั บที่ 1 เปน ราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาด (ไม ตอ งปรั บปรุง) ที่ มี ส ภาพคล อ งสํ า หรั บ
สินทรัพย หรือหนี้สินอยางเดียวกันและกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
- ระดับที่ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพย
นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
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5.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้น
ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา *
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

427,917,336 364,718,370 301,820,064 300,308,119
(12,161,502) (12,273,050) (12,110,879) (12,267,733)
415,755,834 352,445,320 289,709,185 288,040,386

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงิน ฝากในนามบริษัทเพื่อ ลูกคาไมตอ งแสดงเป น
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัท เพื่อลูกคาในงบแสดง
ฐานะการเงิน รวมจํานวน 12.16 ล านบาท และ 12.27 ลานบาท ตามลํ าดับ และงบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการจํานวน 12.11 ลานบาท และ 12.27 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกคาธุรกิจหลัก ทรัพ ยที่ยัง มีย อดเงิน ลงทุน คงเหลือ จํา นวน 425
บัญ ชี และ 439 บัญ ชี ตามลํา ดับ ที่โอนไปยังบริษัทหลัก ทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด) (ดูหมายเหตุขอ 33) ยังไมไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหแก
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด โดยลูก คาดังกลาวมีเงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 4.28
ลานบาท และ 4.44 ลานบาท ตามลําดับ และหุนมูลคา 103.73 ลานบาท และ 122.17 ลานบาท ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เมื่อลูกคาดังกลาวไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย
ซีมิโก จํากัด แลว บริษัทจะโอนทรัพยสินของลูกคารายที่นําสงสัญญากลับไปฝากยังบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย
ซีมิโก จํากัด ตอไป



6.

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 7)
รวม

42,548,314
42,548,314
(42,548,314)
-

62,605,839
62,605,839
(62,605,839)
-

บริษัทไดจัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่เขาเกณฑการจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากั บ หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย เรื่ อ งการจั ด ทํ าบัญ ชี เ กี่ ยวกั บลูก หนี้ ดอ ยคุ ณ ภาพของบริ ษั ท
หลักทรัพยที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

ลูกหนี้ธุร กิจ
หลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้ง
โดยบริษัท

มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

-

-

-

-

42,548,314
42,548,314

(42,548,314)
(42,548,314)

-

62,605,839
62,605,839

คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ
จะสูญที่ตั้ง
หลักทรัพยและ
โดยบริษัท
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

(62,605,839)
(62,605,839)

-
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มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย(ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ) แยกตาม
อายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

มากกวา 3 ป ขึ้นไป
รวม
7.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดตนงวด
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ 6)



งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
42,548,314 62,605,839
42,548,314 62,605,839

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
62,605,839 62,654,566
(20,057,525)
(48,727)
42,548,314 62,605,839

8.

เงินลงทุน
8.1 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพ ยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพ ยหนวยลงทุน
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพ ยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุน

35,951,541
3,195,550
645,486,175
684,633,266
(18,352,802)
(65,133,799)
601,146,665

14,148,784 129,776,771
380,512
3,195,550
583,802,331 334,176,059
601,146,665 464,333,342
(17,590,270)
(105,000,000)
601,146,665 341,743,072

105,247,574
382,629
236,112,869
341,743,072
341,743,072

168,559,655
(35,158,548)
133,401,107

133,401,107
133,401,107

199,809,914
(23,240,903)
176,569,011

176,569,011
176,569,011

19,000,000
19,000,000

19,000,000
19,000,000

23,289,155
23,289,155

23,289,155
23,289,155

51,607,203
125,000
51,732,203
(5,724,791)
46,007,412
799,555,184

45,882,412
125,000
46,007,412
46,007,412
799,555,184

198,396,323
125,000
198,521,323
(5,218,171)
193,303,152
734,904,390

193,178,152
125,000
193,303,152
193,303,152
734,904,390
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพ ยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพ ยหนวยลงทุน
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพ ยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุน

35,951,541
580,352,376
616,303,917
(18,352,802)
597,951,115

14,148,784
583,802,331
597,951,115
597,951,115

129,776,771
380,512
217,935,584
348,092,867
(17,590,270)
330,502,597

105,247,574
382,629
224,872,394
330,502,597
330,502,597

168,559,655
(35,158,548)
133,401,107

133,401,107
133,401,107

199,809,914
(23,240,903)
176,569,011

176,569,011
176,569,011

51,607,203
125,000
51,732,203
(5,724,791)
46,007,412
777,359,634

45,882,412
125,000
46,007,412
46,007,412
777,359,634

198,396,323
125,000
198,521,323
(5,218,171)
193,303,152
700,374,760

193,178,152
125,000
193,303,152
193,303,152
700,374,760

เมื่ อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษั ทได โอนเปลี่ ยนประเภทเงิน ลงทุนของหลักทรัพยหนึ่ งจากหลั กทรั พย
เพื่อคาเป นหลักทรัพยเผื่ อขาย เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเป นการถือไวระยะยาวซึ่งการโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาวทําใหเกิดขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาวจํานวน
123.12 ลานบาท



8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญามีดังนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

ไมเกิน 1 ป
บาท
19,000,000
19,000,000

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
บาท
บาท
-

รวม
บาท
19,000,000
19,000,000

ไมเกิน 1 ป
บาท
23,289,155
23,289,155

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,289,155
23,289,155

(เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561: ไมมี)
8.3 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนที่รับรูในสวนของเจาของ

ยอดยกมาตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
- จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
(12,873,149)
3,540,197

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
(12,873,149)
3,540,197

3,467,771
(17,338,855)
(26,744,233)

3,467,771
(17,338,855)
(26,744,233)

4,103,336
(20,516,682)
(12,873,149)

4,103,336
(20,516,682)
(12,873,149)

8.4 บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุนสามัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
มูลคา
คาเผื่อ
ราคาทุน/
มูลคา
คาเผื่อ
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การดอยคา ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การดอยคา
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,808
1,036
6,772
7,808
962
6,846
7,808
1,036
6,772
7,808
962
6,846
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9.

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริ ษั ทมี เงิน ให กู ยืมระยะสั้ น แก บริษัทยอ ยแห งหนึ่ ง ซึ่ งเป นเงิ นให กูยื มแบบไม มี หลัก ประกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

เงินใหกูยืม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย วันเริ่มสัญญา
วันครบกําหนด
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
5.00
24 กันยายน 2562 16 กรกฎาคม 2563
19,000,000
256,967
19,000,000
256,967

รวม
บาท
19,256,967
19,256,967

เงินใหกูยืม *
เงินใหกูยืม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย วันเริ่มสัญญา
วันครบกําหนด
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
5.00
16 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2562
9,000,000
208,356
5.00
24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2562
10,000,000
135,617
19,000,000
343,973

รวม
บาท
9,208,356
10,135,617
19,343,973

* บริษัทไดตกลงแกไขสัญญากูยืมเงินจํานวน 9 ลานบาท โดยขยายวันครบกําหนดชําระเงินกูยืมจากวันที่
16 กรกฎาคม 2562 ไปเปนวันที่ 24 กันยายน 2562
10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย
ซีมิโก จํากัด
บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด



ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชําระแลว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
หลัก ทรัพย ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ลานบาท ลานบาท รอยละ
รอ ยละ ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ
นําเขา สงออก
จัดจําหนายปลีก
และสงน้ําหอมและ
เครื่องสําอาง
หุนสามัญ
ธุรกิจดานสุขภาพ
ดานธุรกิจ โยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน สามัญ

2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,297.8

1,306.6

100.0

40.0

26.00

34.50

26.0

13.8

15.4

6.8

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,487.9

217.8
1,475.7

197.2
1,510.4

189.8
1,503.2

ชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน อินโนเทค จํากัด

บริษัท บริหารสินทรัพย
ลุมพินี จํากัด

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคา
บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย
ซีมิโก จํากัด
บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแลว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธ ีสวนไดเสีย
หลักทรัพย ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ลานบาท ลานบาท
รอยละ
รอยละ ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ประเภท
ธุรกิจ

ใหบริการจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนสวนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
หุนสามัญ
รับซื้อ รับโอน
และรับจางบริหาร
สินทรัพยดอย
คุณภาพของ
สถาบันการเงิน หุน สามัญ
สินทรัพยดิจิทัล หุน สามัญ

112.7

205.4

100.00

100.00

275.8

255.8

63.8

55.5

25.0
475.0

25.0
25.0

100.00
100.00

100.00
100.00

25.0
475.0
(212.0)
563.8

25.0
25.0
(220.3)
85.5

24.2
442.7
530.7

24.2
23.8
103.5

ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,297.8

1,306.6

100.0

40.0

26.00

34.50

26.0

13.8

15.4

6.8

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,487.9
2,051.7

217.8
1,475.7
1,561.2

197.2
1,510.4
2,041.1

189.8
1,503.2
1,606.7

นําเขา สงออก
จัดจําหนายปลีก
และสงน้ําหอมและ
เครื่องสําอาง หุนสามัญ
ธุรกิจดานสุขภาพ
ดานธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน สามัญ

สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมตามงบการเงินทีค่ ูณตามสัดสวนการถือหุนแลวมีดังตอไปนี้

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สินทรัพยสุทธิ

รายไดรวม
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สุทธิสําหรับงวด

บริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จํากัด
3,075.6
(1,944.4)
1,131.2

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
อื่นๆ
154.8
(98.7)
56.1

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
บริษัทหลักทรัพย
อื่นๆ
กรุงไทย ซีมิโกจํากัด
545.6
184.0

รวม
3,230.4
(2,043.1)
1,187.3

รวม
729.6

บริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโก จํากัด
3,311.4
(2,171.4)
1,140.0

บริษัทหลักทรัพย
กรุงไทย ซีมิโกจํากัด
664.1

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ลานบาท
อื่นๆ
146.2
(105.7)
40.5
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลานบาท
อื่นๆ

รวม
3,457.6
(2,277.1)
1,180.5

รวม

157.8

821.9

(15.6)

3.8

(11.8)

(21.4)

(28.4)

(49.8)

6.7

-

6.7

(27.3)

-

(27.3)
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บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวัน ที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน มีมติใหบริษัทลงทุน ในหุน สามัญ บริษัท
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํา กัด ซึ่งเปนบริษัทรวม มูลคาเงิน ลงทุน 13.80 ลานบาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 138,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท คิดเปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 46
ของทุนชําระแลวของบริษัทรวมดังกลาว
ต อ มาเมื ่ อ วั น ที ่ 14 กั น ยายน 2561 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ร วมมี ม ติ อ นุ มั ติเ พิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนหุนสามัญอีกจํานวน 100,000 หุน จากหุนสามัญเดิมจํานวน 300,000 หุนเปนหุนสามัญใหม
จํานวน 400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท โดยที่บริษัทไมไดใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว
สงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทลดลงจากเดิมรอยละ 46.00 เปนรอยละ 34.50 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทรวมดังกลาว
และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทรวมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนหุนสามัญอีกจํานวน 600,000 หุนจากหุนสามัญเดิมจํานวน 400,000 หุน เปนหุนสามัญใหม
จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทไดใชสิทธิ
ซื้อ หุนเพิ่มทุน ดังกลาวอีกจํานวน 122,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท มูล คาเงินลงทุน รวม
12.20 ลานบาท ซึ่งสงผลให บริษั ทมีสั ดสวนการถื อ หุน ลดลงจากเดิมร อ ยละ 34.50 เปนรอ ยละ 26.00
และมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 26.00 ลานบาทของทุนชําระแลวของบริษัทรวมดังกลาว
บริ ษั ท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด
เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการลงทุ น มี ม ติ ให บ ริ ษั ท ลงทุน ในหุ น สามั ญ
บริ ษั ท แอ บเซอลู ทโยคะ จํ ากั ด ซึ่ งเป น บริ ษั ทร วม มู ล ค าเงิ น ลงทุ น 217.80 ล านบาท ประกอบด วย
หุนสามัญจํานวน 1,800,000 หุน มูล คาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท คิดเปนสัดสวนการลงทุน รอยละ 30
ของทุนชําระแลวของบริษัทรวมดังกลาว
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ย มีม ติ พิ เศษอนุ มั ติ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท จํ า นวน 80.00 ล า นบาทจากทุ น
จดทะเบียนเดิมจํานวน 125.40 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 205.40 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00
บาท เพื่อ จําหนายใหกับผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 10.35 บาท หรือคิดเปนมูลคา 82.80 ลานบาท เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุน เวียนและเปนไปตามหลักเกณฑข องสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน
82.80 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแลว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561



เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด อีกจํานวน 20.00 ลานบาท
จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 205.40 ล านบาท เป น ทุนจดทะเบียน 225.40 ลานบาท โดยการออกหุ น
สามัญเพิ่มทุ นจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เพื่อ จําหนายให กับผูถือหุนเดิมใน
ราคาตามมูลคาที่ตราไว เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนไปตามหลั กเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.
ในเรื่องการดํ ารงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษัทยอยไดรับชําระค าหุน เพิ่มทุ นดังกลาวแล ว
เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2561 และได จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยน และทุ น ที่ อ อกและชํ า ระแล วกั บ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจาก 225.40 ลานบาทเปน 112.70 ลานบาทโดยการลด
มูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10.00 บาท เปนหุนละ 5.00 บาทและโอนสวนเกินมูล คาหุนเพื่อลดขาดทุน
สะสมของบริษัทยอย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนที่ออกและชําระแลวกับสํานักงานทะเบียนหุน สวน
บริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด มีทุนชําระแลว 112.70 ลานบาท
ประกอบดวยหุน สามัญ 22,540,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 5.00 บาทและวันที่ 31 ธัน วาคม 2561
มีทุนชําระแลว 205.40 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 20,540,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลวของบริษัท
ยอยดังกลาว
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหบริษัทลงทุนในหุนสามัญบริษัท เอสอี
ดิจิ ทั ล จํ า กั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ย มู ล ค าเงิ น ลงทุ น 25.00 ล า นบาท ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2562
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เอสอี
ดิจิ ทั ล จํ า กั ด อี ก จํ า นวน 450.00 ล านบาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ มจํ านวน 25.00 ล า นบาท เป น ทุ น
จดทะเบียน 475.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
100.00 บาท เพื่อ จําหนายใหกับผูถือหุนเดิมในราคาตามมูลคาที่ตราไว เพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดย
บริ ษั ทยอยไดรับชํ าระค าหุน เพิ่ มทุ นดั งกล าวแล วเมื่อวั นที่ 28 มี นาคม 2562 และได จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ น
จดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแลวกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
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ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท เอสอี ดิ จิทั ล จํากัด มีทุน ชํ าระแล ว 475.00 ล านบาท ประกอบด วย
หุน สามัญ 4,750,000 หุ น มู ล คาที่ ต ราไว หุนละ 100.00 บาทและวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริษั ท เอสอี
ดิจิทัล จํากัด มีทุนชําระแลว 25.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ
100.00 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทถือ หุนรอ ยละ 100 ของทุนชําระแลวของ
บริษัทยอยดังกลาว
11. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท



งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
บาท

ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

7,803,814
7,945,069
7,378,000
23,126,883

5,187,439
2,836,852
8,024,291

(93,848)
(93,848)

12,897,405
10,781,921
7,378,000
31,057,326

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ

(7,363,058)
(6,997,839)
(2,019,582)
(16,380,479)
6,746,404

(748,921)
(936,410)
(1,475,600)
(3,160,931)

43,307
43,307

(8,068,672)
(7,934,249)
(3,495,182)
(19,498,103)
11,559,223

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

บาท

ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

7,769,017
12,572,286
7,428,000
27,769,303

81,092
531,368
1,888,000
2,500,460

(46,295)
(5,158,585)
(1,938,000)
(7,142,880)

7,803,814
7,945,069
7,378,000
23,126,883

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ

(6,414,725)
(11,401,930)
(1,478,430)
(19,295,085)
8,474,218

(994,622)
(753,937)
(1,478,826)
(3,227,385)

46,289
5,158,028
937,674
6,141,991

(7,363,058)
(6,997,839)
(2,019,582)
(16,380,479)
6,746,404

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

3,160,931

2561

3,227,385

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

บาท

ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

4,937,027
2,260,707
7,378,000
14,575,734

1,344,988
699,224
2,044,212

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ

(4,544,477)
(1,913,807)
(2,019,582)
(8,477,866)
6,097,868

(368,306)
(320,217)
(1,475,600)
(2,164,123)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
บาท

บาท
(428)
(428)
427
427

6,281,587
2,959,931
7,378,000
16,619,518
(4,912,356)
(2,234,024)
(3,495,182)
(10,641,562)
5,977,956
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

4,863,935
2,014,515
7,428,000
14,306,450

73,092
246,192
1,888,000
2,207,284

(1,938,000)
(1,938,000)

4,937,027
2,260,707
7,378,000
14,575,734

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ

(3,589,077)
(1,764,035)
(1,478,430)
(6,831,542)
7,474,908

(955,400)
(149,772)
(1,478,826)
(2,583,998)

937,674
937,674

(4,544,477)
(1,913,807)
(2,019,582)
(8,477,866)
6,097,868

คาเสื่อมราคาสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

2,164,123
2,583,998

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารเชา
และอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม
ของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 13.84 ลานบาท และ 9.02 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและ
อุปกรณซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย
ดังกลาวจํานวน 6.51 ลานบาท และ 1.80 ลานบาท ตามลําดับ



12. สินทรัพยไมมีตัวตน
อายุการให
ประโยชน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
ประเภทการบริหารสินทรัพย
ประเภทกองทรัสต
โทเคนดิจิทัล
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวางติดตั้ง
รวม

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
ประเภทการบริหารสินทรัพย
โทเคนดิจิทัล
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
รวม

ไมทราบแนนอน*

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท
803,836

ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
5 ป
ไมทราบแนนอน**
5 ป
-

3,320,548
464,109
100,000
66,200,000
151,507
71,040,000

อายุการให
ประโยชน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

ไมทราบแนนอน*

803,836

ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน**
5 ป

3,320,548
464,109
100,000
104,231
4,792,724

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
รายจาย
ตัดบัญชี

ตัดจําหนาย/
โอนออก

บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

(6,137)
(174,153)
(180,290)

-

3,320,548
464,109
100,000
393,863
66,200,000
2,388,860
1,724,000
75,395,216

ตัดจําหนาย/
โอนออก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

400,000
2,411,506
1,724,000
4,535,506

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
รายจาย
ตัดบัญชี
บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

-

3,320,548
464,109
100,000
66,200,000
151,507
71,040,000

66,200,000
98,800
66,298,800

(51,524)
(51,524)

คาตัดจํา หนายสํา หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

180,290
51,524

อายุการให
ประโยชน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
โทเคนดิจิทัล
คอมพิว เตอรซอฟทแวร
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
บาท

ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน**
5 ป

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท
3,320,548
66,200,000
1
69,520,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
รายจาย
ตัดจําหนาย/
ตัดบัญชี
โอนออก
บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
บาท

-

-

-

3,320,548
66,200,000
1
69,520,549
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อายุการให
ประโยชน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
โทเคนดิจิทัล
คอมพิว เตอรซอฟทแวร
รวม
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน**
5 ป

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท
3,320,548
1
3,320,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
รายจาย
ตัดจําหนาย/
ตัดบัญชี
โอนออก
บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

66,200,000
66,200,000

-

-

3,320,548
66,200,000
1
69,520,549
-

* คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจายมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเนื่องจากใบอนุญาตดังกลาวไมมีวันหมดอายุ และบริษัทและบริษัทยอยคาดวา
ใบอนุญาตดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกบริษัทและบริษัทยอยอยางไมมีที่สิ้นสุด
** โทเคนดิจิทัล มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน และบริษัทและบริษัทยอยคาดวาสินทรัพยดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกบริษัทและบริษัท
ยอยอยางไมมีสิ้นสุด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัทไดซื้อโทเคนดิจิทัลซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทแหงหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวนเงิน 2 ลานดอลลารสหรัฐหรือ 66.20 ลานบาท ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับสวนแบง
ผลตอบแทนจากผลประกอบการของสินทรัพยภายใตการบริหารของผูออกโทเคนดิจิทัลนั้น
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวม บริษั ทและบริษัทยอยมี ค อมพิวเตอรซ อฟทแ วร
จํา นวนหนึ ่งซึ่ง ตัด บัญ ชีห มดแลวแตยังใชง านอยู โดยราคาทุน กอ นหัก คา ตัด จํ า หนายสะสมของ
สิน ทรัพยดังกลาวมีจํา นวน 7.65 ลา นบาทและ 7.55 ลานบาท ตามลําดับ สํา หรับงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรซึ่งตัดบัญชีหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู โดยราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 0.02 ลานบาท



13. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอการรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ตัดจําหนายใบอนุญ าตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

199,304
45,023,093
4,360,551
6,686,058
10,357
22,718,163
78,997,526

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
22,721,673
77,691,955

199,304
45,023,093
4,360,551
6,686,058
10,357
56,279,363

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
54,970,282

5,505,948
664,110
6,170,058
72,827,468

10,331,927
664,110
10,996,037
66,695,918

5,505,948
664,110
6,170,058
50,109,305

10,331,927
664,110
10,996,037
43,974,245

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังนี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยัง ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนทีย่ ัง ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอการรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู
รายการที่รับรู
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ 28)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
บาท

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
22,721,673
77,691,955

(1,553,035)
(605,655)
(3,510)
(2,162,200)

3,467,771
3,467,771

199,304
45,023,093
4,360,551
6,686,058
10,357
22,718,163
78,997,526

10,331,927
664,110
10,996,037
66,695,918

(4,825,979)
(4,825,979)
2,663,779

3,467,771

5,505,948
664,110
6,170,058
72,827,468
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ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี



ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
22,733,222
85,582,845

(6,656)
(9,752,478)
(1,338,494)
(11,549)
(11,109,177)

3,218,287
3,218,287

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
22,721,673
77,691,955

36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
47,558,749

(26,143,010)
-

(885,049)
(885,049)
4,103,336

10,331,927

ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู
รายการที่รับรู
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ 28)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

(26,143,010)
15,033,833

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู
รายการที่รบั รู
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ 28)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

664,110
10,996,037
66,695,918

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
บาท

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
54,970,282

(1,553,035)
(605,655)
(2,158,690)

3,467,771
3,467,771

199,304
45,023,093
4,360,551
6,686,058
10,357
56,279,363

10,331,927
664,110
10,996,037
43,974,245

(4,825,979)
(4,825,979)
2,667,289

3,467,771

5,505,948
664,110
6,170,058
50,109,305

ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
62,849,623
36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
24,825,527

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู
รายการที่รับรู
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ 28)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
(6,656)
(9,752,478)
(1,338,494)
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

(11,097,628)

3,218,287
3,218,287

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
54,970,282

(26,143,010)
(26,143,010)
15,045,382

(885,049)
(885,049)
4,103,336

10,331,927
664,110
10,996,037
43,974,245

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 15.28 ลานบาท และ
170.10 ลานบาท ตามลําดับ ที่คาดวาจะไมสามารถนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชซึ่งจะหมดอายุภายใน 5 ป
14. สินทรัพยอื่น

ดอกเบี้ยคางรับ
เงินปนผลคางรับ
คาประกันภัยจายลวงหนา
คาบํารุงรักษาจายลวงหนา
คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพ ยจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนาอื่น
เงินมัดจําอื่น
ภาษีเงินไดรอรับคืน
เงินจายลวงหนาคาธรรมเนียมศาลของกองทุน
ที่บริหารโดยบริษัทยอย
คาหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทยอยจายลวงหนา
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
230,455
75,569
72,868
38,304
38,304
806,547
134,900
149,160
134,900
229,687
87,019
153,270
109,389
153,270
109,389
801,836
152,230
260,379
137,480
2,124,733
944,035
1,066,944
596,550
12,147,564 12,232,216
3,095,645
2,617,954
14,443,039
24,218,300
3,858,241
59,013,672

14,279,980
8,722,734
335,058
37,111,434

5,326,246
455,021
10,506,665

20,000,000
8,722,734
332,092
32,762,271
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15. เงินกูยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกูยืมอื่นดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกูยืมอื่น

3.50

148,349,296
148,349,296

-

-

148,349,296
148,349,296

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกูยืมอื่น

4.00

528,062,334
528,062,334

-

-

528,062,334
528,062,334

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
เงินกูยืม
รวมเงินกูยืมอื่น

3.50
3.50

148,349,296
350,000,000
498,349,296

-

-

148,349,296
350,000,000
498,349,296

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกูยืมอื่น



4.00

528,062,334
528,062,334

-

-

528,062,334
528,062,334

การเป ลี่ ย นแปลงของบั ญชี เ งิ น กู ยื ม อื่ น สํ า หรั บ ป สิ้ นสุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมาตนงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ไดรับเงินกูยืมอื่น
จายคืนเงินกูยืมอื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด
ตนทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

ยอดยกมาตนงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ไดรับเงินกูยืมอื่น
ไดรับเงินกูยืมจากบริษัทยอย
จายคืนเงินกูยืมอื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด
ตนทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
528,062,334
675,908,797
780,777,460
(1,170,000,000)

1,756,737,347
(1,935,000,000)

9,509,502
148,349,296

30,416,190
528,062,334

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
528,062,334
675,908,797
780,777,460
350,000,000
(1,170,000,000)

1,756,737,347
(1,935,000,000)

9,509,502
498,349,296

30,416,190
528,062,334
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16. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ประกอบดวย

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
หลังออกจากงาน
การลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทน

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

29,150,909
1,748,776
30,899,685

27,219,542
1,185,318
28,404,860

11,125,769
620,181
11,745,950

10,747,603
552,323
11,299,926

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษั ทและบริ ษั ทย อ ยมี โ ครงการผลประโยชนข องพนั ก งานหลั งออกจากงานตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองแรงงานและตามระเบี ยบการเกษี ยณอายุพนั ก งานบริษัท ซึ่ง จัดเป น โครงการผลประโยชน
ที่กําหนดไวที่ไมไดจดั ใหมีกองทุน
จํานวนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต



งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
4,449,120
1,549,497
341,428
180,928
20,549
990,892
4,811,097
2,721,317

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
2,602,073
1,388,068
339,884
175,412
990,892
2,941,957
2,554,372

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
บาท
บาท
ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงาน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
ปรับปรุงผลประโยชนพนักงานจากการเลิกจาง
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- จากการปรับปรุงจากประสบการณ
- จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
- จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
ผลประโยชนพนักงานที่จายในระหวางป
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

11,125,769
4,449,120
341,428
20,549
-

10,544,435
1,549,497
180,928
990,892
3,232,892

10,747,603
2,602,073
339,884
-

8,193,231
1,388,068
175,412
990,892
-

12,843,971
567,669
(197,597)
-

(673,985)
(11,490)
(4,687,400)

13,183,977
541,022
(195,017)
-

-

29,150,909

11,125,769

27,219,542

10,747,603

พระราชบั ญ ญั ติคุ มครองแรงงาน (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2562 ได ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล วเมื่อ วั น ที่
5 เมษายน 2562 ซึ่ งจะมี ผลบั งคั บใช เมื่ อพ นกําหนด 30 วันนั บแตวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา โดย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับนี้กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจางสําหรับลูกจางซึ่ง
ทํ างานติ ดต อ กั น ครบ 20 ป ขึ้ น ไปให มี สิ ทธิ ไ ด รั บ ค าชดเชยไม น อ ยกว าค าจ างอั ตราสุ ด ท าย 400 วั น
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
ทั้งนี้ บริษัทไดบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจาย
จํานวน 0.99 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แลว
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ขอสมมติหลัก ในการประมาณการตามหลัก การคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(รอยละตอป)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
ขอสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว

1.40 - 1.87
4.0 - 29.0
ขึ้นอยูกับชวงอายุ
ของพนักงาน
5.0

1.91 - 2.61
6.0 - 29.0
ขึ้นอยูกับชวงอายุ
ของพนักงาน
6.0

ขอสมมติที่สํ าคัญ ในการกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวตามหลัก คณิ ตศาสตรประกันภั ย
ประกอบดวย อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือ น อัตรามรณะ และอัตราคิดลดการวิเคราะหค วามออนไหว
ดานลางไดพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกัน ภัย ที่ เกี่ ยวของที่อ าจเปน ไปไดอ ยางสมเหตุส มผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่
ขอสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงรอยละ 1
อัตราการมีชีวิตอยู - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราการมีชีวิตอยู - ลดลงรอยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - ลดลงรอยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงรอยละ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
1,031,970
691,636
(929,284)
(637,522)
63,544
41,263
(63,244)
(41,069)
(987,114)
(562,151)
431,123
214,999
(937,364)
(519,588)
1,060,708
573,577

งบการเงินเฉพาะ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
865,221
654,898
(787,420)
(605,187)
53,756
39,654
(53,515)
(39,467)
(839,695)
(524,776)
318,144
171,490
(798,299)
(486,837)
893,139
535,557

การวิ เคราะห ค วามอ อ นไหวข างต น อาจไมไ ด แ สดงถึ งการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว เนื่องจากเปนการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอสมมติตางๆ จะเกิดขึ้นแยกตางหาก
จากขอสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธกัน



นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะหความออ นไหวขางตน มูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชน
ที่กํ าหนดไว ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช วิธี คิด ลดแต ละหน วยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปนวิธีเ ดียวกันกับการคํานวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานหลังออกจากงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
17. หนี้สินอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
เงินคืนทุนและเงินปนผลที่ผูถือหุนยัง
ไมไดนําเช็คไปขึ้นเงิน
เงินมัดจํารับคาหุน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
2,096,661
466,244
505,534
206,744
12,763,498
7,773,509
19,610,537
5,622,978

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
564,944
364,824
111,624
206,744
6,509,891
11,761,565
16,908,945
4,805,930

5,896,124
1,069,266
36,951,631

5,896,124
1,117,833
31,109,361

5,781,551
5,000,000
2,289,136
32,130,151

5,781,551
5,000,000
2,089,327
30,009,941

18. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 941,964,586 บาท เปน 653,868,463 บาท โดยวิธีการตัดหุน
สามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 576,192,246 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทได
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 653,868,463 บาท เปน 1,240,302,463 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม เกิ น 1,172,868,000 หุ น มูลค าที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
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3) อนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 346,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น467,100,000 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้บริษัทไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบแลว
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยบริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
4) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ZMICO-W4)
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในจํานวนไมเกิน 413,434,000
หนวย โดยไมคิดมูลคา โดยมีอัตราการจัดสรร 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณีมี
เศษใหปดทิ้ง) โดยมีกําหนดอายุไมเกิน 5 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน วย มีสิ ทธิซื้ อหุนสามั ญเพิ่ มทุ นได 2 หุ น และราคาการใช สิทธิ 2.70 บาทต อหุ น บริษั ทได
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562 บริษั ทมี ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,240,302,463 บาทและมีทุนที่ ออกและชําระแล ว
จํานวน 826,868,463 บาทและ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 บริ ษั ทมี ทุนจดทะเบี ยนจํานวน 1,240,302,463 บาท
และมีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 653,868,463 บาท
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณดังนี้

ยอดยกมา (มูลคาหุนละ 0.50 บาท)
เพิ่มระหวางป
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
หุน
1,307,736,926
280,591,781
1,588,328,707

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
หุน
1,307,736,926
1,307,736,926

19. เงินปนผลจาย
เมื่ อวั นที่ 26 เมษายน 2562 ที่ ประชุ มสามั ญผู ถื อหุ นประจํ าป 2562 มี มติ งดจ ายเงิ นป น ผลสํ าหรั บผลการ
ดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป 2561 ของบริษัทมีมติอนุ มัติการจายเงินป นผล
สําหรั บผลการดําเนินงานสํ าหรั บป สิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ นละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิ น
65.37 ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผลแลวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561



20. การจัดการสวนทุน
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทยอยคือเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอ ผูที่มี
สวนไดเสียอื่น รวมถึงเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังตอ งดํารงเงินกองทุน และสวนของเจาของใหเปนไปตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อย างไรก็ ต าม ตั้ ง แต วัน ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษั ท ได รับ ใบอนุ ญ าตให ป ระกอบธุ รกิ จหลั ก ทรั พ ย
ประเภทการเปนที่ปรึก ษาการลงทุน โดยบริษัทตองดํารงหลักประกันหรือสินทรัพยสภาพคลองอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กธ.4/2561 เรื่องการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการเปนที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษา
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดสูงกวาเกณฑดังกลาว
21. สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขาย
หุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”)
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
22. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอย
รอยละ 5 ของกํ าไรสุทธิประจําปหลังจากหักส วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคา
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 8.87 และ 8.74 ของ
ทุนจดทะเบียนตามลําดับ
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23. กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
64,255,545 (149,757,874)
11,574,192
20,417,452
75,829,737 (129,340,422)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
61,564,910 (149,579,978)
11,990,814
20,384,229
73,555,724 (129,195,749)

24. คาตอบแทนกรรมการ
ค า ตอบแทนกรรมการนี้ เป น ผลประโยชน ที่ จา ยให แ ก ก รรมการของบริ ษั ท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบั ญ ญั ติบ ริษั ทมหาชนจํา กัด โดยไม รวมเงิน เดือ นและผลประโยชน ที่ เกี่ ย วข อ งที่ จา ยให กั บ
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของกลุมบริษัทดวย ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2562
และป 2561 ของบริษัทและบริษัทยอยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลวดังตอไปนี้

คาตอบแทนกรรมการ



งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
11,058,334
7,738,833
7,738,833
11,058,334

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
9,000,000
6,008,333
9,000,000
6,008,333

25. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ในตราสารทุน (โอนกลับ)
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในบริษัทยอย (โอนกลับ)
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

506,619

506,619

(70,412,741)

(70,412,741)

(39,866,201)

-

-

(25,632,496)

(39,359,582)

(70,412,741)

(8,271,866)
(7,765,247)

47,282,759
(48,762,478)

26. คาใชจายอื่น

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาที่ปรึกษา
คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร
คารับรอง
คาใชจายดานประชาสัมพันธ
คาใชจายเดินทาง
คาใชจายตลาดหลักทรัพย
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน
คาภาษีอากร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายจัดการประชุมสัมมนา
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
13,257,110
9,742,403
21,177,498
8,646,013
2,649,030
2,091,546
305,709
75,322
1,063,576
590,942
1,360,066
1,654,802
3,385,360
4,603,815
740,577
684,042
1,410,415
192,969
1,448,236
1,798,497
624,698
6,778,620
2,694,178
3,400,064
3,524,657
34,706,058
59,194,087

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
7,954,294
5,782,624
4,661,455
6,723,921
1,207,640
1,176,519
146,757
71,182
36,808
57,459
1,238,796
968,900
3,385,360
4,603,815
349,276
594,080
1,242,973
107,324
1,448,236
1,337,600
604,858
3,427,780
1,818,596
2,639,267
1,208,176
29,076,242
23,717,454
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27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่สมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบ
ใหอีกสวนหนึ่ง ซึ่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อยางไรก็ตามตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 เปนตนไป กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน
จํานวนเงิน 1.90 ลานบาท และ 1.05 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเปนจํานวนเงินประมาณ 0.34 ลานบาท และ 0.41 ลานบาท ตามลําดับ
28. ภาษีเงินได

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (ดูหมายเหตุขอ 13)
รวม



งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
2,663,779
15,033,833
2,663,779
15,033,833

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
2,667,289
15,045,382
2,667,289
15,045,382

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดกับอัตรา
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย)
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายทางบัญชี
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกตางชั่วคราวที่ไมไดรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไมไดรับรู
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใชไป (คาดวาจะไมไดใช)
ภาษีเงินได - รายได (ดูหมายเหตุขอ 13)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2561
2562
บาท
บาท
บาท
บาท
78,667,556 (210,868,385) 121,940,536 (159,000,464)
20%
20%
20%
20%
(15,733,511)

42,173,677

(24,388,107)

31,800,093

(8,526,794)

(4,621,406)

131,312

1,239,363

(714,975)

(525,056)

(714,975)

(525,056)

27,639,059
2,663,779

(17,469,018)
(4,524,364)
15,033,833

27,639,059
2,667,289

(17,469,018)
15,045,382

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือ หุนและ/หรือมีก รรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เ กี่ยวขอ ง และกิจการที่เกี่ยวของกันไดใชราคาซึ่งตอ รองกันอยางอิส ระที่ถือ ปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ
รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
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29.1 ยอดคงเหลื อ กับบุคคลที่เกี่ยวข องกัน และกิ จการที่ เกี่ยวขอ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2562
บาท
บาท
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 10)
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้อื่น
บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 10)
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 10)
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด)
เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ10)
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทรวม
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้อื่น
คาบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย
เจาหนี้อื่น
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 10)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 10)



งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

-

-

63,789,107
19,000,000
256,967
8,807

55,517,241
19,000,000
343,973
-

-

-

25,000,000

25,000,000

-

-

475,000,000
350,000,000
702,869

25,000,000
-

1,297,802,506
5,151,455
5,317,439
323,553

1,306,638,315
97,570,267
4,991,795
95,199
181,614

15,340,486
-

6,800,642
52,230,513

26,000,000
-

13,800,000
52,230,513

197,225,394

189,767,845

217,800,000

217,800,000

1,244,095,520 1,244,095,520
97,570,267
5,151,455
4,991,795
5,317,439
95,199
323,553
181,614

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2562
บาท
บาท
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุนสามัญ
บริษัท คริสตัล ซิลด โปรเฟสชั่นนอล คาร โคทติ้ง จํากัด
เงินลงทุนในหุนสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

88,868,494

107,755,140

88,868,494

107,755,140

37,800,000

-

37,800,000

-

29.2 รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ไถถอนตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมระยะสั้น
รายไดคาบริการจัดการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

นโยบายการกําหนดราคา

4,230,137
160,000,000
240,000,000
949,296
351,644
4,730,000
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 5 ตอป
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
430,000 บาทตอเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ 29.3.4)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
73,125 บาทตอเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง

-

-

-

-

804,375

-

-

-

545,802

-

-

-

105,705

264,600

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,050 บาทตอเดือนและ 7,605 บาทตอเดือน
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป

-

-

5,170,000

-

รายไดจากการใหเชาพื้นที่

-

-

480,870

-

รายไดอื่น
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม

-

-

28,104

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
470,000 บาทตอเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ 29.3.5)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,145 บาทตอเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 3.5 ตอป

รายไดจากการใหเชาพื้นที่
รายไดอื่น
บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จํากัด
รายไดจากการใหเชาพื้นที่

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด
รายไดคาบริการจัดการ

702,869
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งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโกจํากัด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด)
ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ไถถอนตั๋วแลกเงิน
คาบริการงานวิจัย

341,880
199,658,120
199,658,120
3,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

341,880
199,658,120
199,658,120
3,000,000 3,000,000

รายไดอื่น
รายจายคาบริการ

2,250,000
616,320

2,169,960

2,250,000
616,320

คาธรรมเนียมอื่น
รายจายคาบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล

1,305,645
878,583

1,803,558
640,544

1,305,645
878,583

ลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
ที่บริหารโดยบริษัทรวม
ไถถอนเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
ที่บริหารโดยบริษัทรวม
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ไถถอนตั๋วแลกเงิน
รายการระหวางบริษัทยอยและบริษัทรวม
คาบริการจัดการ

-

156,045,620

-

110,045,620 46,000,000 110,045,620

นโยบายการกําหนดราคา

3,000,000

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ตอเดือน (ดูหมายเหตุขอ 29.3.2)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
2,169,960 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ขอ 29.3.1)
1,803,558 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
640,544 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ขอ 29.3.3)
156,045,620 ตามมูลคาเงินลงทุน
46,000,000 ตามมูลคาเงินลงทุน

4,998,923 6,299,204 4,998,923
6,299,204 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
76,277,564 133,666,625 76,277,564 133,666,625 ตามมูลคาเงินลงทุน
128,508,077 133,700,796 128,508,077 133,700,796 ตามมูลคาเงินลงทุน
1,089,600

799,200

-

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อ ง “การเป ดเผยขอ มูล เกี่ ยวกั บบุ คคลหรือ กิจการที่เกี่ ยวข อ งกั น ”
มีดังนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม



งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
18,643,619
7,454,129
2,432,813
821,811
21,076,432 8,275,940

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
7,344,619
5,187,013
1,050,834
710,079
8,395,453
5,897,092

29.3 สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
29.3.1 เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษั ท ทํ าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พย กรุงไทย ซี มิ โก จํ า กั ด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด) เพื่อใหบริษัทดังกลาวใหบริก ารบริหารจัดการสําหรับ
งานด านปฏิบัติการ งานดาน-เทคโนโลยี สารสนเทศรวมถึงการพัฒ นาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานสนับสนุนดานเทคนิค งานดานกํากั บดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมาย งานดาน
บริหารบุคคล งานดานธุรการทั่วไปและงานบริ หารจัดการทั่วไปในกิจการ สัญญามีอ ายุ 1 ป
และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเดือนละ 150,000
บาท ตอมาบริษัททําสัญญาเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนเปนเดือนละ 60,000 บาท โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และบริษัททําสัญญาเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนเปนเดือนละ 48,000 บาท
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และใหมีผลบังคับใชตอปอีก
คราวละ 1 ป เวนแตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจงการบอกเลิกสัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษั ท ทํ าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย กรุ งไทย ซี มิ โก จํ ากั ด
(เดิ มชื่ อ บริ ษั ท หลั กทรั พย เคที ซี มิ โก จํากั ด) เพื่ อรั บบริ ก ารบริ หารจั ดการ สํ าหรั บงานปฏิ บั ติ
การ สั ญ ญามี อ ายุ 1 ป โดยบริ ษั ท ชํ าระค า ตอบแทนเดื อ นละ 210,000 บาท ต อ มาเมื่ อ วั น ที่
29 กันยายน 2560 บริษัททําสัญญาเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนเปนเดือนละ 230,000 บาท ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีผลบังคับตอปคราวละ 1 ป เวนแตคูสัญ ญาฝายใด
ฝายหนึ่งไดแจงการบอกเลิกสัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 7 วัน อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทไดยกเลิกสัญญาดังกลาวแลว
29.3.2 เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษั ท ทํ าสั ญ ญากั บบริ ษั ทหลั ก ทรั พ ย กรุ งไทย ซี มิ โก จํ ากั ด
(เดิ มชื่ อ บริ ษั ท หลั กทรั พย เคที ซี มิ โก จํ ากั ด) สํ าหรั บการให บ ริ ก ารบทวิ เคราะห กั บ ลู ก ค า
ตางประเทศ สัญญามีอายุ 2 ป สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558 และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราว
ละ 1 ป เวนแตฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาลวงหนา โดยบริษัทไดรับคาบริการเดือนละ 250,000 บาท
29.3.3 เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2561 บริ ษั ท ทํ า สั ญ ญากั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย กรุ งไทย ซี มิ โ ก จํ า กั ด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทรวม โดยบริษัทรวมจะเปนผูบริหารกองทุน
สวนบุคคลที่บริษัทลงทุน สัญญามีอายุ 2 ป และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป เวนแตบริษัท
ไดแจงการบอกเลิกสัญญาใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร บริษัทตองจายคาตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 1.00 - 1.25 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
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29.3.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยเพื่อใหบริการงานดานกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานดานบริหารความเสี่ยง และ
งานดานบัญชี โดยบริษัทจะไดรับคาบริการเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ป ตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป เวนแต
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจงการบอกเลิกสัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 120 วัน
29.3.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 บริษัททําสัญญากับบริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเพื่อ
ใหบริการงานดานกํากับดูแ ลและตรวจสอบภายใน งานดานบริหารความเสี่ยง งานดานบัญ ชี
และงานดานธุรการบริษัท โดยบริษัทจะไดรับคาบริการเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ป
ตั้งแต วัน ที่ 1 กุ มภาพัน ธ 2562 สิ้น สุด วัน ที่ 31 มกราคม 2563 และให มีผลบั งคั บใชตอ ไปอี ก
คราวละ 1 ป เวนแตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแ จงการบอกเลิก สัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 120 วัน
30. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับ
อาคาร อุปกรณสํานักงานและรถยนต ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม



2562
7.8
10.2
18.0

2561
0.3
0.3

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
4.4
4.8
9.2

2561
0.2
0.2

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย อ ยสําหรับปเดือนสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)

รายไดจากภายนอก
รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริการและบริหาร
ภาษีเงินได – รายได
กําไรสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย
(15,567)
(15,567)
(15,567)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย
การลงทุน
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
370
137,967
370
137,967
(32,875)
137,967

งบการเงินรวม
122,770
122,770
89,525
18
107,754
(118,630)
2,664
81,331
(หนวย : พันบาท)

รายไดจากภายนอก
รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริการและบริหาร
ภาษีเงินได – รายได
ขาดทุนสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย
(21,398)
(21,398)
(21,398)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย
การลงทุน
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
3,127
(86,033)
3,127
(86,033)
(25,039)
(86,033)

งบการเงินรวม
(104,304)
(104,304)
(132,470)
58
5,295
(83,752)
15,034
(195,835)

สินทรัพยของสวนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
ธุรกิจ
หลักทรัพย
สินทรัพยของสวนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,297,803
1,306,638

ธุรกิจหลักทรัพย
จัดการกองทุน
86,270
76,929

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ
1,438,388
921,182

ธุร กิจบริหาร
สินทรัพย
24,260
24,314

สินทรัพย
ที่ไมไ ดปนสวน
98,469
443,806

งบการเงินรวม
2,945,190
2,772,869
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32. การบริหารความเสี่ยง
32.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการกํากั บหลั กทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 35/2560 เรื่ อง “การดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้น
วันทําการใดๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เมื่อ
สิ้นวันทําการใดๆไมนอยกวา 25 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่
ต องวางเป นประกั น เว นแต เป นกรณี ที่ บริษั ทได หยุ ดการประกอบธุ รกิ จสั ญญาซื้ อขายล วงหน า
ประเภทดั งกล าว และได มีหนั งสื อแจ งความประสงค ดังกล าวต อสํ านั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวัน ทํา
การใดๆ ตามที่กําหนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญ ชี (ประเทศไทย) จํา กัด (“สํานักหักบัญชี”)
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมีสวน
ของเจาของไมนอยกวา 500 ลานบาท สําหรับสมาชิกที่ทําธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไมต องดํ ารงเงินกองทุ นสภาพคลองสุทธิ
และสวนของเจาของตามเกณฑดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1)
ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษั ทไดรั บอนุ ญาตใหประกอบธุรกิจหลั กทรั พยประเภทการเป น
ที่ปรึกษาการลงทุ น โดยบริษั ทตองดํารงหลั กประกันหรือสิ นทรัพยสภาพคลองอยางใดอยางหนึ่ ง
หรือทั้งสองอยางรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย ที่
กธ.4/2561 เรื่องการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการเปนที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองได
สูงกวาเกณฑดังกลาว



บริษัทยอย
ตามประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการกํากั บหลัก ทรัพยแ ละตลาดหลั ก ทรั พยที่ กน.20/2552
เรื่ อ ง “การดํ ารงความเพี ยงพอของเงิน กองทุ น ของบริ ษั ทจั ด การ” กํ าหนดใหบริ ษั ทจั ด การ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล ซึ่งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบริษัทจัดการ
กองทุนสวนบุค คล ซึ่ง ไมไ ดจัด การกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ ดํารงสวนของเจาของไมต่ํากวา
20 ลา นบาท 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ ตามประกาศสํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับหลัก ทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพยที่ ทน.42/2552 เรื่อง “การทําประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการและขอ กําหนดสําหรับบริษัทจัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน ”
กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งจัดการกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชีพ และบริ ษั ทจั ดการกองทุ นสวนบุคคลซึ่ งไมไดจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ ยงชี พ มี ระดั บ
เตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท 30 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถ
ดํ า รงเงิ น กองทุ น ในระดั บ เตื อ นภั ย ได ต ามที่ กํ า หนด บริ ษั ท จะต อ งรายงานต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพย รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให มีสวนของ
เจาของไมต่ํากวาระดับเตือนภัยดังกลาว
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พย ไ ด อ อก
ประกาศสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 3/2561 เรื่องการ
ดํารงเงิน กองทุน ของผูประกอบธุรกิจการจัด การกองทุ น รวม การจัด การกองทุ น สวนบุ คคล
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซือ้ ขายลวงหนา ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศดังกลาวกําหนดใหบริษัทยอยจะตองดํารงเงินกองทุนสามสวนคือ
1. สวนของเงินกองทุนขั้นตน ตองดํารงสวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 20 ลานบาท
2. สวนของเงิน กองทุ น ส วนเพิ่ มเพื่อ รองรับความตอ เนื่อ งของธุร กิจ ต อ งดํ ารงเงิน กองทุ น
สภาพคลองไมต่ํากวามูลคาของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ
3 เดือนตอป
3. สวนของเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน ตองไมนอยกวารอย
ละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หรือสามารถใชมูลคาจากวงเงินคุมครองตามกรมธรรม
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 บริษั ทยอ ยสามารถดํ ารงเงิ นกองทุน ข างต นเป น ไป ตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด (ดูหมายเหตุขอ 1)
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วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

เมื่อ
ทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

416
-

ภายใน
1 ป
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด
-

603
603

416
-

148
148

3
3
-

-

-

-

-

ลูกหนี้
ดอ ยคุณภาพ
-

416
43
800
1,259

43
194
194

รวม

43
-

148
148
(หนวย : ลานบาท)

เมื่อ
ทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

352
-

ภายใน
1 ป
-

352
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด
-

-

259
259

-

528
528

-

-

-

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
-

352
63
735
1,150

63
-

476
476

รวม

63
-

528
528
(หนวย : ลานบาท)

เมื่อ
ทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินใหกูยืม
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม



290
290
-

ภายใน
1 ป
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด
-

-

583
19
602

-

498
498

-

-

-

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
43

194
-

-

194

43
-

รวม
290
43
777
19
1,129
498
498

(หนวย : ลานบาท)

เมื่อ
ทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินใหกูยืม
รวม

288

-

-

288

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

32.2

ภายใน
1 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด

-

-

-

224

19
19

528
528

-

-

-

224

-

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
-

288
63
700
19
1,070

63
-

476

63

476

รวม

-

528
528

ความเสี่ยงที่สําคัญของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 และ 2561 บริษั ทและบริษั ทย อยไม มีการซื้ อขายเครื่องมื อทางการเงิ น
ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร
หรือเพื่อการคา
32.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
(หนวย : ลา นบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอ นครบกํ าหนดของสัญญา
หรือกอ นกําหนดอัตราใหม
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ

นอยกวา

ลอยตัว

ทวงถาม

1 ป

อัตราดอกเบี้ย (รอ ยละ)

มากกวา

ลูกหนี้

ไมมี

อัตราลอยตัว

1 - 5 ป

5 ป

ดอยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

อัตราคงที่

416

0.375 - 1.20

-

43

-

-

194

800

-

1.60 – 9.00

241

1,259
-

3.50

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

-

369

-

-

-

-

เงินลงทุน

-

-

603

3

-

-

603

3

-

รวม

369

-

47
43

43

-

หนี้ส ินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

-

-

148

-

-

-

-

148

รวม

-

-

148

-

-

-

-

148
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอ นครบกํ าหนดของสัญญา
หรือกอ นกําหนดอัตราใหม
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ

นอยกวา

ลอยตัว

ทวงถาม

1 ป

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

มากกวา

ลูกหนี้

ไมมี

อัตราลอยตัว

1 - 5 ป

5 ป

ดอยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

อัตราคงที่

352

0.375 - 1.20

-

63

-

-

476

735

-

1.25 - 13.00

539

1,150

-

4.00

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

-

289

-

-

-

-

เงินลงทุน

-

-

259

-

-

-

259

-

-

รวม

289

-

63
63

-

63

หนี้ส ินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

-

-

528

-

-

-

-

528

รวม

-

-

528

-

-

-

-

528
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอ นครบกํ าหนดของสัญญา
หรือกอนกําหนดอัตราใหม
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ

นอยกวา

ลอยตัว

ทวงถาม

1 ป

อัตราดอกเบี้ย (รอ ยละ)

มากกวา

ลูกหนี้

ไมมี

อัตราลอยตัว

1 - 5 ป

5 ป

ดอยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

อัตราคงที่

-

290

0.375 – 1.20

-

43

-

-

777

-

6.35 - 9.00

-

19

-

5.00

226

1,129

-

3.50

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด

258

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

-

-

-

-

-

32

เงินลงทุน

-

-

583

-

-

-

เงินใหกูยืม

-

-

19

-

-

-

รวม

258

-

602

-

-

เงินกูยืมอื่น

-

-

498

-

-

-

-

498

รวม

-

-

498

-

-

-

-

498

43

194

43

หนี้ส ินทางการเงิน

(หนวย : ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
เงินใหกูยืม
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม



225

225

-

เมื่อ
ทวงถาม
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา
หรือกอนกําหนดอัตราใหม
นอยกวา
มากกวา
ลูกหนี้
1 ป
1 - 5 ป
5 ป
ดอยคุณภาพ
224

-

-

-

19
224
528
528

19

-

ไมมี
ดอกเบี้ย

-

63
63

-

476
63

-

-

-

539

-

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม
288

0.375 - 1.20

63

-

-

700

-

9.00 - 12.00

19

-

5.00

-

4.00

1,070
528
528

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไวในตารางตอไปนี้
(หนวย : บาท)
เครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

449,457,357
487,149,380
22,636,837

2,276,170
25,468,761
356,437

0.51
5.23
1.57

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

248,333,333

8,900,053

3.58
(หนวย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

335,523,990
547,960,525
23,261,597

2,876,497
59,288,637
332,535

0.86
10.82
1.43

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

722,083,333

28,612,632

3.96
(หนวย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหกูยืม

214,713,239
233,936,787
35,027,397

1,443,233
23,335,529
1,750,666

0.67
9.98
5.00

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

277,500,000

9,602,922

3.46
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(หนวย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถั่วเฉลี่ย (รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหกูยืม

303,809,325
532,104,807
7,032,877

2,824,166
59,466,533
351,644

0.93
11.18
5.00

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

722,083,333

28,612,632

3.96

32.2.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับความเสียหาย
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ไม ได มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บการกระจุ กตั วมากและมู ลค าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคื อมู ลค า
ตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบแสดง
ฐานะการเงิน
32.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งดา นอั ต ราแลกเปลี่ ย น คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค าของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริ ษั ท อาจจะได รับ ผลกระทบจากอั ตราแลกเปลี่ ย นที่ เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ ง เกิ ด จาก
สินทรัพยทเี่ ปนเงินตราตางประเทศในสวนที่ไมไดปองกันความเสี่ยง



บริษัท มียอดคงเหลือของสินทรัพยเป นสกุลเงินต างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่ ง บริ ษั ท มิ ไ ด ใช ต ราสารอนุ พั น ธ ท างการเงิ น เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนดังนี้
สินทรัพย

หุนสามัญ

หุนสามัญ
หุนสามัญ

สกุลเงิน

กีบ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
ดองเวียดนาม

จํานวนเงิน
(หนวย : พัน)

อัตราแลกเปลี่ยน
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

8,325,774

0.003374

293

29.8855

34,414,335

0.001294

32.2.4 ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด
บริ ษั ทมี ค วามเสี่ ยงด า นสภาวะตลาดที่ เกิ ด จากความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย
ซึ่งอาจจะมีผลทํ าใหมู ลคาเงินลงทุ นของบริ ษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม
บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งด า นสภาวะตลาดให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได
โดยกํ าหนดให มีห น วยงานในการติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ยงให เ ป น ไปตามที่
นโยบายของบริษัทกําหนดไว
32.2.5 มูลคายุติธรรม
ในการเปดเผยมูลค ายุติธรรมตองใชดุลยพินิ จในการประมาณมู ลคายุติธรรม ดังนั้นมูลค า
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนีจ้ ึงไมจําเปนตองบงชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาด
และ/หรือวิธีการประมาณที่ แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่ มีสาระสําคัญตอมู ลคายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงิน
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32.2.5.1 รายการสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธ รรม
รายการสินทรั พย ทางการเงินหรือหนี้ สิ นทางการเงิ นบางรายการของบริษั ท
และบริ ษั ทย อ ยมี ก ารวั ดมู ลค าด วยมู ล ค ายุ ติ ธรรม ณ วั นสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานโดยตารางตอไปนี้แสดงถึงข อมู ลเกี่ยวกับการประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกลาว
(หนวย : บาท)
สินทรัพยทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน
หลักทรัพยหนวยลงทุน
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน

งบการเงินรวม
มูลคา ยุติธรรม
ลําดับชั้นมูลคา
ยุติธรรม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
14,148,784
3,195,550

105,247,574

1

382,629

2

-

2

583,802,331

236,112,869

2

133,401,107

176,569,011

1

เทคนิคการประเมินมูลคา และขอมูลทีใช
ในการวัดมูลคา ยุติธรรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบียลวงหนา ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซือหลังสุด ณ วันสินทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน
หลักทรัพย หนวยลงทุน
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน



งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคา ยุติธรรม
ลําดับชั้นมูลคา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2562
2561
14,148,784

105,247,574

1

382,629

2

583,802,331

224,872,394

2

133,401,107

176,569,011

1

-

เทคนิคการประเมินมูลคา และขอมูลทีใช
ในการวัดมูลคา ยุติธรรม

ราคาเสนอซือหลังสุด ณ สินวันทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value)
ณ สินวันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ

32.2.5.2 เครื่องมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมและลําดับชั้นมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปไดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญ ชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

415,755,834

415,755,834

3

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

19,000,000

19,000,000

3

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน

46,007,412

46,007,412

3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

148,349,296

148,349,296

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญ ชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

352,445,320

352,445,320

3

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

23,289,155

23,289,155

3

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน

193,303,152

193,303,152

3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

528,062,334

528,062,334

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญ ชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

289,709,185

289,709,185

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน
เงินใหกูยืม

46,007,412
19,000,000

46,007,412
19,000,000

3
3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีค่ าดวาจะไดรับ

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

148,349,296

148,349,296

3

350,000,000

350,000,000

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ

เงินกูยืม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญ ชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท



สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

288,040,386

288,040,386

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน
เงินใหกูยืม

193,303,152
19,000,000

193,303,152
19,000,000

3
3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

528,062,334

528,062,334

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ

33. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแก
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทรวมของ
บริษัท ตามแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยรวมกัน
โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจรวมเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท เมื่อสิ้นสุดป 2554
บริษัทรับรูคาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลานบาท เนื่องจากบริษัทรวมสามารถทํากําไร
กอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) รวม 3 ป ตั้งแตป 2552 - 2554 ไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
บริ ษั ท รั บ รู กํ า ไรจากการโอนธุ ร กิ จให แ ก บ ริ ษั ท ร วมในงบการเงิ น รวมตามสั ดส วนการถื อ หุ น ของ
บุคคลภายนอกในบริษัทรวม โดยสวนที่เหลือแสดงเปน “กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู”
ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู “กํ าไรจากการโอนธุรกิจใหแ กบริษัท รวมรอรับรู” ดังกลาวเปนรายได เมื่ อบริษั ท
มีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง และเมื่อบริษัทรวมคํานวณคาเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพย
ที่รับโอนจากบริษัทออกไปใหกับบุคคลภายนอก
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทรับรูกําไรจากการโอนธุรกิจใหแ กบริษัทรวม
เพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 0.02 ลานบาทและ 0.06 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรูคงเหลือเปนจํานวนเงิน
148.20 ลานบาท และ 148.22 ลานบาท ตามลําดับ
34. คดีฟองรอง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกรายหนึ่งฟองรองคดีตอบริษัทเปนจําเลยรวมกับบริษัทรวมแหงหนึ่ง
ในมูลละเมิดจากการใหบริการทางการเงินประเภทหนึ่ง
ตอมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดรายฟองรองคดีตอบริษัทเปนจําเลยรวมกับ
บริษั ทร วมแหงหนึ่งและบุค คลภายนอกรายหนึ่ งในมูล ละเมิด จากการให บริก ารทางการเงินประเภท
เดียวกันกับคดีขางตน
ปจจุบั นทั้ งสองคดีอ ยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้น ตน ทั้ งนี้ ฝายบริหารและทนายความของบริ ษั ท
พิจารณาแลวเห็นวา บริษัทมีหลักฐานที่จะหักลางขอกลาวหาไดทั้งสองคดี
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35. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
ซึ่งเปน บริษัท ยอย มีมติอ นุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจาก 112.70 ลานบาทเปน 67.62
ลานบาทโดยการลดจํานวนหุนทีต่ ราไวจาก 22,540,000 หุน เปน 13,524,000 หุน โดยมีมูลคาหุนละ 5 บาท
เพื่อลดขาดทุนสะสมของบริษัทยอย
36. การอนุมัติใหออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563



