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สารจาก
ประธานกรรมการ

ในปีี 2564 ยัังคงเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายสำำ�หรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง และยัังคงส่่งผล
กระทบโดยรวมต่่อสัังคม สภาวะเศรษฐกิิจ รวมถึึงตลาดการเงิินและการลงทุุนทั่่ว� โลก และถึึงแม้้ว่า่ ประเทศไทยจะประสบกัับการแพร่่ระบาด
ของไวรััสสายพัันธุ์์�เดลต้้าที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงกลางปีี 2564 แต่่อััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ หรืือผลิิตภััณฑ์์มวลรวมประชาชาติิ (GDP) ของ
ประเทศไทยในปีี 2564 ยัังขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น 1.9% จากปััจจััยสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจในทุุกภาคส่่วนที่่�จะได้้รัับอานิิสงค์์จากการ
ผ่่อนปรนมาตราการต่่างๆของทางภาครััฐ ไม่่ว่่าจะเป็็นการผ่่อนปรนมาตรการล็็อกดาวน์์และการคุุมเข้้มภายในประเทศ การกระจายและ
การสนัับสนุุนให้้ประชาชนฉีีดวััคซีีน รวมไปถึึงมาตราการเปิิดประเทศที่่�ได้้เริ่่�มมาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 เป็็นต้้นมา และส่่งผลให้้
สภาวะตลาดหุ้้�นไทยในปีี 2564 ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากสิ้้�นปีี 2563 ที่่� 208.27 จุุด คิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 14.37 โดยดััชนีีราคาตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยได้้พุ่่�งขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� งจากจุุดต่ำำ��สุดุ ของปีีที่่� 1,466.98 จุุด ในเดืือนมกราคม สู่่�จุดุ สููงสุุดที่่� 1,657.62 จุุดในเดืือนธัันวาคม สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงการปรัับตััวที่่ดีีขึ้้
� �นอย่่างต่่อเนื่่�อง
และในปีีนี้้�เองก็็เป็็นปีีที่่�บริิษััทฯ มีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่�สำ�คั
ำ ัญ โดยได้้มีีการเพิ่่�มทุุนจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�เป็็นการเพิ่่�มทุุนเฉพาะเจาะจง ทั้้�ง
ในส่่วนของสถาบัันคืือ บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด และจากนัักลงทุุนบุุคคลคืือ คุุณมงคล ประกิิตชััย
วััฒนา และการเพิ่่�มทุุนจากผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด จึึงทำำ�ให้้ทุุนของบริิษัทั ฯ เป็็น 10,443 ล้้านบาท และนอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการเปลี่่�ยนชื่่�อ
บริิษััทฯ ใหม่่เป็็น บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงจุุดมุ่่�งหมายของบริิษััทฯ ที่่�ตั้้�งใจที่่�จะเป็็นสะพาน
ที่่�เชื่่�อมต่่อโลกการเงิินปััจจุุบััน (Traditional World) และโลกการเงิินดิิจิิทััล (Digital World) โดยผ่่านบริิษััทย่่อยต่่างๆ ของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
1. ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ภายใต้้บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด (“กรุุงไทย ซีีมิิโก้้”) ซึ่่�งเป็็นบริิษัทร่
ั ่วมทุุนร่่วมกัับธนาคารกรุุงไทย
ถืือเป็็นหนึ่่�งในไม่่กี่่�ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับอานิิสงค์์จากความผัันผวนของตลาด และมีีผลประกอบการที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย กรุุงไทย
ซีีมิิโก้้ สามารถรัักษาส่่วนแบ่่งตลาดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่่�ร้้อยละ 2.42 และคงลำำ�ดัับส่่วนแบ่่งการตลาดอยู่่�ลำำ�ดัับที่่� 16 นอกเหนืือ
จากรายได้้จากค่่านายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตามมููลค่่าซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ยััง
สามารถขยายรายได้้จากค่่าธรรมเนีียมและบริิการด้้านที่่�ปรึึกษาทางการเงิินและวาณิิชธนกิิจ รวมถึึงธุุรกิิจอื่่�นด้้วย อีีกทั้้�งยัังรัักษา
มาตรการการควบคุุมต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรัักษาระดัับกำำ�ไรในอนาคต นอกจากนี้้� กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ยัังคงมุ่่�งเน้้นความ
เป็็นพัันธมิิตรอย่่างแน่่นแฟ้้นและการสร้้างสรรค์์ร่่วมกัันกัับกลุ่่�มบริิษััทเอ็็กซ์์ปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) และธนาคารกรุุงไทย
ในการมุ่่�งสร้้างผลิิตภัณ
ั ฑ์์ การพััฒนาระบบ คุุณภาพการให้้บริิการ และโซลุุชั่่น� ทางการเงิิน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการในการลงทุุน
และการบริิหารความมั่่�งคั่่�งทางการเงิินให้้กัับลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต่่อไป
2. ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อยคืือ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด อยู่่�ระหว่่างการขยาย
ธุุรกิจิ รวมไปถึึงการดำำ�เนิินการพััฒนาระบบและขอใบอนุุญาตการเป็็นผู้้�จัดั การเงิินทุุนสิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั และ ใบอนุุญาตการเป็็นนายหน้้า
ค้้า และจััดจำำ�หน่่าย หลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุน เพื่่�อสร้้างทางเลืือกในสิินทรััพย์์การลงทุุนที่่�หลากหลายและแตกต่่างจากการ
ลงทุุนในสิินทรััพย์์แบบดั้้�งเดิิม โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์ทั้้�งหมดภายใต้้การจััดการรวมมููลค่่า 7,223.54 ล้้านบาท
3. ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดย บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด ได้้จัับมืือกัับพัันธมิิตร
ที่่แ� ข็็งแกร่่งอย่่าง บริิษัทั แสนสิิริิ จำำ�กัดั (มหาชน) เพื่่�อร่่วมลงทุุนในกองสิินทรััพย์์ด้อ้ ยคุุณภาพที่่มีีหลั
� กั ประกัันที่่ปร
� ะกอบไปด้้วยที่่ดิ� นิ
หรืือที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง โดยบริิษััทได้้ชนะการประมููลกองสิินทรััพย์์แรกมููลค่่าประมาณ 127 ล้้านบาทและได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการ
บริิหารสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวเพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจแล้้วในปีีนี้้�
4. ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทัล 
ั ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการโดยบริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ ดิิจิิทัลั จำำ�กัดั ได้้มีีการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดิ กัับ ก.ล.ต. จนกระทั่่�งได้้ทำำ�การ
ออกโทเคนดิิจิทัิ ลั เพื่่�อการลงทุุนรวมมููลค่่าโครงการกว่่า 2,400 ล้้านบาท ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของทางการเป็็นรายแรกในประเทศไทย
ได้้สำำ�เร็็จ โดย เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล ได้้พััฒนาระบบปฎิิบััติิการหลัักเสร็็จสิ้้�น และได้้ให้้บริิการเปิิดบััญชีีสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลเพื่่�อรองรัับการ
เสนอขายโทเคนดิิจิทัิ ลั ครั้้ง� แรก (ICO) ในเดืือนตุุลาคม อย่่างไรก็็ตาม เอ็็กซ์์สปริงิ ดิิจิทัิ ลั ยัังคงมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะสร้้างระบบนิิเวศน์์สินิ ทรััพย์์
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ดิิจิทัิ ลั (Digital Asset Ecosystem) เพื่่�อขยายธุุรกิจิ สิินทรััพย์์
ดิิจิทัิ ัลให้้ครบวงจร โดยได้้รัับใบอนุุญาตการเป็็นนายหน้้าซื้้�อ
ขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล และ ผู้้�ค้้าสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล จาก ก.ล.ต.
ในเดืือนธัันวาคมที่่ผ่� า่ นมา ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงเป็็นการเน้้นย้ำำ��อย่่าง
ชััดเจนถึึงศัักยภาพในการพััฒนาและเติิบโตของบริิษััทที่่�
พร้้อมเดิินหน้้าเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินและการลงทุุนใน
ระบบดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบและครบวงจร ในฐานะหนึ่่�งใน
ผู้้�บุุกเบิิกของธุุรกิจิ สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั ในประเทศไทย บริิษัทั ฯ มีี
ความเชื่่�อมั่่�นเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลจะกลาย
เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการเติิบโตและสร้้างผลประกอบการที่่ดีี� แก่่
กลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
แม้้แนวโน้้มสถานการณ์์การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทยคาดการณ์์ว่่า
จะคลี่่ค� ลายไปในทิิศทางที่่ดีีขึ้้
� น� จากปััจจััยการเร่่งกระจายวััคซีีน รวม
ถึึงนโยบายการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจและการลงทุุนของภาครััฐ อย่่างไร
ก็็ตามปีี 2565 ยัังคงเป็็นปีีที่ท้่� า้ ทายจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 สายพัันธุ์์�ใหม่่ที่ยั่� งั คงมีีอยู่่� สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษัทั
เอ็็กซ์์สปริิง ได้้เตรีียมพร้้อมที่่�จะขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ทรััพยากรทั้้�งหมดที่่มีี� อยู่่�ในมืือ และไม่่หยุดุ ยั้้ง� ที่่จ� ะพััฒนาธุุรกิจิ ของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ รวมถึึงทรััพยากรและโครงสร้้างพื้้น� ฐาน ด้้วยเป้้าหมาย
ในการสร้้างโอกาสและการเติิบโตในธุุรกิิจและผลตอบแทนที่่�ดีีและ
มั่่�นคงแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่านในระยะยาว ทางบริิษััทฯ จึึงถืือ
โอกาสนี้้� ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ สำำ�หรัับ
ความไว้้วางใจ ความเชื่่�อมั่่�นและการสนัับสนุุนที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับด้้วย
ดีีมาโดยตลอด และขอขอบคุุณคณะผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกท่่าน
สำำ�หรัับความทุ่่�มเทและความร่่วมมืือในการทำำ�งานอย่่างเต็็มกำำ�ลััง
และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าทุุกท่่านจะก้้าวเดิินสู่่เ� ส้้นทางแห่่งความสำำ�เร็็จ
ที่่�ยั่่�งยืืนไปด้้วยกััน

นายระเฑีียร ศรีีมงคล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ซึ่่�ง
จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปของไทย โดยได้้มีีการพิิจารณาเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิ
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทำำ�หน้า้ ที่่กำ� ำ�กับั ดููแลการจััดทำำ�และเปิิดเผย
รายงานทางการเงิินและประเมิินระบบควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีีประสิิทธิผิ ล เพื่่�อให้้มีีความมั่่น� ใจได้้ว่า่ มีีการบัันทึึก
ข้้อมููลทางบััญชีีถููกต้้อง ครบถ้้วน อย่่างเพีียงพอ ทัันเวลา และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ ซึ่่�งความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นว่่า ระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า งบการเงิินของบริิษััทฯ และ
งบการเงิินรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งสารสนเทศทางการเงิินที่่ปร
� ากฎในรายงานประจำำ�ปีี สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงาน ถููกต้้องในสาระสำำ�คััญแล้้ว

นางสาววรางคณา อััครสถาพร
	ผู้้�จััดการใหญ่่
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ
จำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
1.
2.
3.
4.

นายไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น*		ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง
นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา** กรรมการ
นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
กรรมการ
นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์		 กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือการสอบทานรายงานทางการเงิินของ
บริิษััทให้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานทางบััญชีีอย่่างถููกต้้องและเปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจ
สอบอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ มีีการปฏิิบััติิงานที่่�โปร่่งใสเป็็นไปตามระเบีียบนโยบายของบริิษััท และข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมาย ตลอดจนกฎข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงพิิจารณาคััดเลืือกเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเสนอค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง ได้้มีีการประชุุมรวม 5 ครั้้ง� โดยเป็็นการประชุุมร่่วมกัับหััวหน้้าฝ่่ายบััญชีี หััวหน้้า
ฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาเกี่่ย� วกัับงบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�
ปีี 2564 และการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน หารืือรัับฟัังคำำ�ชี้้�แจงและเสนอแนะเกี่่ย� วกัับปััญหาการป้้องกััน
และการปฏิิบัติั ที่ิ อ่� าจเป็็นการฝ่่าฝืืนข้้อกฎหมาย หรืือข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานที่่กำ� ำ�กับั ดููแลบริิษัทั และความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุมภายในของบริิษััท
จากข้้อมููลที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� งได้้รับั ไม่่พบสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นเหตุุให้้เชื่่อ� ว่่างบการเงิินของบริิษัทั ไม่่ถููกต้้องตาม
ที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า บริิษัทมีีร
ั ะบบการควบคุุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยงเหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันมีีความสมเหตุุสมผล และเป็็น
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท อีีกทั้้�งคณะกรรมการไม่่พบสิ่่�งที่่�เป็็นเหตุุให้้เชื่่�อว่่าบริิษััทไม่่ได้้ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�สำำ�คััญ
สำำ�หรัับปีี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� งได้้พิจิ ารณา และเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อขออนุุมัติั ต่ิ อ่ ที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้แต่่งตั้้ง� นางสาวรััตนา จาละ นางสาวสมใจ คุุณปสุตุ นางสาวรััชดา ยงสวััสดิ์์ว� าณิิชย์์
และนางสาววรรณวิิไล เพชรสร้้าง จากสำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด
(มหาชน) ประจำำ�ปีี 2565 ด้้วย
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง

นายไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
	ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง
* นายไพโรจน์์ บุุญคงชื่่น� ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นกรรมการอิิสระในคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง รวมทั้้ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง เพิ่่�มเติิมอีีกตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564
** นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง เพิ่่�มเติิมอีีกตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 และมีีการเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง จากเดิิม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง เป็็น กรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 ต่่อมามีีการปรัับเปลี่่�ยนจาก
ตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็็น กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งเมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564
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1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล

• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการลงทุุน
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

1

  พิิ จารณาค่่าตอบแทน

2. นายพิิ นิจ
ิ พัั วพัั นธ์์

• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุุน
3. นางสาววรางคณา
อััครสถาพร

• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• ผู้้�จััดการใหญ่่

• กรรมการคณะกรรมการลงทุุน
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

2

3

4. นายเศรษฐา ทวีีสิิน

• กรรมการ

5. นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์
4

6

• กรรมการ
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คณะกรรมการบริิษััท

�
6. นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่น

• กรรมการอิิสระ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายกิิตติิชัย
ั รัักตะกนิิษฐ์์

• กรรมการอิิสระ

• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิิ จารณา

ค่่าตอบแทน

• กรรมการบรรษััทภิิบาล  
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8. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา

• กรรมการอิิสระ
• รองประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการ
  บริิหารความเสี่่�ยง

• กรรมการสรรหาและ

  พิิ จารณาค่่าตอบแทน

9. นายอาทิิตย์์ สุุริย
ิ าภิิวัฒ
ั น์์

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษััทภิิบาล
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สรุุปข้้อมููลทางการเงิิน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

สิินทรััพย์์รวม		
	ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว		
	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น		
	รายได้้รวม		
	กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ		

2564
10,916.14
4,451.72
10,404.05
353.39
88.12

2563
2,956.68
826.87
2,569.47
141.10
(16.62)

2562 (1)
2,945.19
826.87
2,580.78
190.68
81.33

	อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)		
	อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)		
	อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)		
	อััตราผลตอบแทนการลงทุุน (%)		

97.94
58.51
1.55
5.49

80.91
(23.11)
(0.65)
4.27

97.93
40.17
3.35
2.70

	อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)		
	อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)		

1.41
0.06

(0.57)
0.05

2.81
0.07

	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่องต่่อเงิินกู้้� (เท่่า)		
	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์ก่่อรายได้้ต่่อเงิินกู้้� (เท่่า)		
	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่องต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)		
	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์ที่ก่่� ่อรายได้้ต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)		
	อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)		

108.19
138.17
74.33
94.93
0.05

5.99
16.43
33.91
92.95
0.15

7.19
18.54
36.21
93.37
0.14

	อััตราส่่วนเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่อสิินทรััพย์์ (%)		
เงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ (%) 		

84.62
N/A**

82.04
N/A**

78.43
N/A*

	มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท) ***		
	กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)***		
	ราคาพาร์์ (บาท)		

2.53
0.02
0.50

1.55
(0.01)
0.50

1.62
0.05
0.50

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไร					

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน					

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน					

อััตราส่่วนอื่่�นๆ					

ข้้อมููลต่่อหุ้้�น					

*	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2552 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้หยุุดดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า เป็็นการชั่่�วคราวจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษััทจึึงไม่่ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
**	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการคืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์แก่่สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
บริิษััทจึึงไม่่ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
***	คำำ�นวณจากจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
(1)
บริิษััทฯ คำำ�นวณอััตราส่่วนทางการเงิินตามรููปแบบการแสดงรายการในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และรููปแบบธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของบริิษััท
8
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การประกอบธุุรกิิจ
และผลการดำำ�เนิินงาน
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1. โครงสร้้าง
และการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จดทะเบีียนเปลี่่ย� นแปลงชื่่�อบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2564 ซึ่่�ง
เปลี่่ย� นชื่่อ� บริิษัทั ฯ จากเดิิม “บริิษัทั ซีีมิิโก้้ แคปปิิตอล จำำ�กัดั (มหาชน)” เป็็น “บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ แคปปิิตอล จำำ�กัดั (มหาชน)”
ทั้้ง� นี้้� เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการประกอบธุุรกิจิ ในปััจจุุบันั รวมถึึงบริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการคืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์
แก่่สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เนื่่อ� งจากปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ ประกอบธุุรกิจิ การลงทุุนในธุุรกิจิ
อื่่น� ๆ ที่่มีีศั
� กั ยภาพซึ่่ง� ไม่่ต้อ้ งใช้้ใบอนุุญาตดัังกล่่าวแล้้ว ซึ่่ง� สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ได้้
มีีจดหมายอนุุญาตให้้บริิษััทฯ คืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ เมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม 2563
	ปััจจุุบััน บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจการลงทุุนในธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�น่่าสนใจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อมุ่่�งหวัังผลตอบแทน
จากการลงทุุน โดยแบ่่งเป็็นการลงทุุนระยะยาว และปานกลางรวมถึึงการบริิหารสภาพคล่่องระยะสั้้น� ส่่วนการประกอบธุุรกิจิ
หลัักทรััพย์์อื่่�นๆ อัันได้้แก่่ การเป็็นนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ การค้้าหลัักทรััพย์์ การเป็็นที่่ปรึ
� ึกษาทางการเงิิน และการ
จััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจดัังกล่่าวผ่่านทางบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วม
โดยกรุุงไทย ซีีมิิโก้้มีีใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า จากกระทรวงการคลััง และสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เข้้าไปลงทุุนในธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�น่า่ สนใจ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างรายได้้ให้้กับั บริิษััทฯ อีีกด้้วย
ดัังนี้้�
•	ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ในกลุ่่�มประเทศ CLMV ได้้แก่่
-	ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ในสปป. ลาว ผ่่านการลงทุุนของกรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ร่่วมกัับธนาคารการค้้าต่่างประเทศลาว จััดตั้้�ง
บริิษััทหลัักทรััพย์์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ถืือหุ้้�นร้้อยละ 30)
-	ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ในประเทศเมีียนมาร์์ ผ่่านการลงทุุนของกรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ร่่วมกัับบริิษััท Myanmar Ruby Hill
Finance จััดตั้้�งบริิษััทหลัักทรััพย์์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ถืือหุ้้�นร้้อยละ 49.15)
อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อวัันที่่� 2 มกราคม 2563 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ได้้ทำำ�สััญญาขายหุ้้�นในบริิษััท KTZ Ruby Hill Securities
Co., Ltd. ทั้้�งจำำ�นวนโดยการขายหุ้้�นดัังกล่่าวอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการด้้านกฎหมาย
•	ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ภายใต้้การบริิหารงานโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ซึ่่�ง
ประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ประเภทการจััดการกองทุุนรวม การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลและการกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ
และการเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์อีีกด้้วย โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100
•	ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ ภายใต้้บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจรัับซื้้�อ รัับโอน
และรัับจ้้างบริิหารสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพของสถาบัันการเงิินอื่่�นๆ โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100
•	ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล ภายใต้้บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด บริิษััทได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์เป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล (ICO Portal) เพื่่�อประกอบธุุรกิิจ
การเป็็นที่่�ปรึึกษาและจััดจำำ�หน่่ายโทเคนดิิจิิทััล (Digital Token) ผ่่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่่�ง
เป็็นการระดมทุุนรููปแบบหนึ่่�งที่่�ใช้้เทคโนโลยีีบล็็อกเชนเข้้ามาช่่วย โดยมีีการกำำ�หนดสิิทธิิหรืือผลประโยชน์์ต่่างๆ ของ
ผู้้�ลงทุุนด้้วย Smart Contract และเมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564 บริิษััทยัังได้้รัับความเห็็นชอบให้้เป็็นนายหน้้าซื้้�อ
ส่่วนที่่� 1
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ขายคริิปโทเคอร์์เรนซีีและโทเคนดิิจิิทััลและเป็็นผู้้�ค้้าคริิปโทเคอร์์เรนซีแี ละโทเคนดิิจิิทััล อีีกด้้วย
• และในระหว่่างปีี 2564 บริิษััทยัังได้้จััดตั้้�งบริิษััทย่่อยอีีก 5 บริิษััท เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทในอนาคต
ซึ่่�งได้้แก่่
1. บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจการลงทุุนในบริิษััทจำำ�กััด
2. บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
3. บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจการลงทุุน
4. บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจการลงทุุน
5. บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจการลงทุุน
•	ธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�มีีศัักยภาพ
- บริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ในการเป็็นผู้้�พััฒนา ทำำ�การตลาด ขายและจััด
จำำ�หน่่ายน้ำำ�ห
� อมซึ่่�งพััฒนาร่่วมกัับดาราและนัักแสดงทั้้�งในและต่่างประเทศ ภายใต้้แบรนด์์ต่่างๆ นอกจากนี้้�ยััง
เป็็นผู้้�นำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��หอมชั้้�นนำำ�จากต่่างประเทศ รวมถึึงเครื่่�องสำำ�อางและผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวต่่างๆ
โดยปััจจุุบัันบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 26
- บริิษัทั แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กัดั เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านการดููแลสุุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้้แบรนด์์ “Absolute You”
โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 30 ประกอบธุุรกิิจหลัักคืือสตููดิิโอฝึึกสอนโยคะ พิิลาทีีส คลาสปั่่�นจัักรยานชั้้�นนำำ�ใน
ประเทศไทย เปิิดให้้บริิการมามากกว่่า 14 ปีี ปััจจุุบัันมีีทั้้�งสิ้้�น 11 สาขาในประเทศไทย และ 4 สาขาในประเทศ
สิิงคโปร์์ นอกจากนี้้� แอ๊๊บเซอลููทโยคะยัังประกอบธุุรกิจิ รีีสอร์์ท แอ็็บโซลููทแซงชััวรี่่� แอนด์์ โยคะ เซ็็นเตอร์์สำ�ห
ำ รัับ
คนรัักสุุขภาพที่่�จัังหวััดสมุุย ธุุรกิิจอาหารเพื่่�อสุุขภาพแบบเดลิิเวอรี่่� แอ็็บโซลููทฟิิต ฟู้้�ด และรัับบริิหารจััดการ
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโยคะสตููดิิโอและโรงแรม
- Deepscope Pte. Ltd. เป็็นบริิษััทที่่�ตั้้�งขึ้้�นในประเทศสิิงคโปร์์ ผ่่านการลงทุุนของ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ซึ่่�งประกอบ
ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับบริิการเว็็บโฮสติ้้�งและบริิการข้้อมููลออนไลน์์ (กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 30.76)
การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ

	ที่่ปร
� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้ง� ที่่� 1/2564 ของบริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ แคปปิิตอล จำำ�กัดั (มหาชน) ซึ่่ง� ประชุุมเมื่่อ� วัันที่่� 1 กรกฎาคม
2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ จำำ�นวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุุนจดทะเบีียนเดิิมจำำ�นวน
1,239,900,147.00 บาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่จำำ�นวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนใหม่่
จำำ�นวน 7,778,546,511 หุ้้�น มููลค่่าที่่ตร
� าไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท ดัังนี้้�
1)	จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ จำำ�นวนไม่่เกิิน 1,035,338,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท โดยเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้้แก่่บุุคคลในวงจํํากััด (Private Placement) โดยกำำ�หนดราคาเสนอขายไว้้อย่่างชััดเจน ใน
ราคาเสนอขายหุ้้�นละ 4.10 บาท ตามรายละเอีียด ดัังนี้้�
-	จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 403,379,000 หุ้้�น ให้้แก่่ บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน) รวมเป็็นมููลค่่า
ทั้้�งสิ้้�น 1,653,853,900 บาท
-	จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 268,918,000 หุ้้�น ให้้แก่่ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) รวมเป็็น
มููลค่่าทั้้�งสิ้้�น 1,102,563,800 บาท
-	จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 363,041,000 หุ้้�น ให้้แก่่ นายมงคล ประกิิตชััยวััฒนา รวมเป็็นมููลค่่าทั้้�งสิ้้�น
1,488,468,100 บาท
ส่่วนที่่� 1
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2) จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ จำำ�นวนไม่่เกิิน 5,731,340,148 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
เดิิมของบริิษััทฯ ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายถืืออยู่่� (Rights Offering) ภายหลัังการเสนอขายหุ้้�น
สามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้้แก่่บุุคคลในวงจํํากััด (Private Placement) เสร็็จสิ้้�น ในอััตราการ
จััดสรรหุ้้�น 1 หุ้้�นสามััญเดิิมต่่อ 2 หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน ในกรณีีที่่�มีีเศษของหุ้้�นที่่�เกิิดจากการคำำ�นวณ ให้้ปััดเศษของหุ้้�น
นั้้�นทิ้้�ง ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นอาจจองซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนเกิินกว่่าสิิทธิิ (Oversubscription) ได้้ โดยที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมที่่�จองซื้้�อ
เกิินกว่่าสิิทธิจิ ะได้้รับั การจััดสรรหุ้้�นที่่จ� องซื้้อ� เกิินกว่่าสิิทธิก็ิ ต่็ อ่ เมื่่อ� มีีหุ้้�นเหลืือจากการจััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษัทั ฯ
ที่่� ได้้จองซื้้�อตามสิิทธิิครบถ้้วนทั้้�งหมดแล้้วเท่่านั้้�น และกำำ�หนดราคาเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนในราคาหุ้้�นละ
0.50 บาท
3)	จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ จำำ�นวนไม่่เกิิน 165,385,167 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท เพื่่�อเสนอขาย
ให้้แก่่บุุคคลในวงจํํากััด (Private Placement) แบบมอบอำำ�นาจทั่่�วไป (General Mandate)
4)	จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ จำำ�นวนไม่่เกิิน 846,483,196 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท เพื่่�อรองรัับ
การปรัับสิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิที่ิ ่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ ที่่�ออกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััทฯ ตาม
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายถืืออยู่่� (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) ตามข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วยสิิทธิิและ
หน้้าที่่ข� องผู้้�ออกใบสำำ�คัญั แสดงสิิทธิแิ ละผู้้�ถืือใบแสดงสิิทธิที่ิ จ่� ะซื้้อ� หุ้้�นสามััญของ บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ แคปปิิตอล จำำ�กัดั
(มหาชน) ครั้้�งที่่� 4
• ในวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเปลี่่ย� นแปลงทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ จำำ�นวน
517,669,000 บาท ต่่อกรมพััฒนาธุุรกิจิ การค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ทั้้ง� นี้้� ภายหลัังการดำำ�เนิินการข้้างต้้น บริิษัทั ฯ
จะมีีทุุนจดทะเบีียน จำำ�นวน 5,129,173,402.50 บาท และมีีทุุนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 1,432,835,037 บาท ซึ่่�งเป็็น
ผลมาจากการจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ จำำ�นวนไม่่เกิิน 1,035,338,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
0.50 บาท เพื่่�อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้้แก่่บุุคคลในวงจํํากััด (Private Placement) โดยกำำ�หนดราคา
เสนอขายไว้้อย่่างชััดเจน ในราคาเสนอขายหุ้้�นละ 4.10 บาท (ซึ่่ง� ไม่่ต่ำำ��กว่่าราคาจองซื้้อ� หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนที่่เ� สนอ
ขายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััทฯ)
• ในวัันที่่� 7 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ จำำ�นวน
2,865,670,070.50 บาท ต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ทั้้�งนี้้� ภายหลัังการดำำ�เนิินการข้้างต้้น
บริิษัทั ฯ จะมีีทุุนจดทะเบีียน จำำ�นวน 5,129,173,402.50 บาท และมีีทุุนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 4,298,505,107.50 บาท
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ จำำ�นวนไม่่เกิิน 5,731,340,148 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 0.50 บาท ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััทฯ ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายถืืออยู่่� (Rights
Offering) ในอััตราการจััดสรรหุ้้�น 1 หุ้้�นสามััญเดิิมต่่อ 2 หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน และกำำ�หนดราคาเสนอขายหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุนในราคาหุ้้�นละ 0.50 บาท
	หลัังจากการจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััทฯ ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
แต่่ละรายถืืออยู่่� (Rights Offering) ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ของบริิษัทั ฯ ดัังนี้้�
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ลำำ�ดัับที่่�

ผู้้�ถืือหุ้้�น

			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
		
10.
11.
12.
13.

บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)
นายมงคล ประกิิตชััยวััฒนา
ELEVATED RETURNS LLC
บริิษััท วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
UBS AG SINGAPORE BRANCH
นางสาวกมลกานต์์ ศรีีมงคล
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายวศิิน เดชกิิจวิิกรม
CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED
A/C CLIENT
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายศรีีศัักร เดชกิิจวิิกรม
นายณรััฐ จิิวาลััย	

ภายหลัังการออกและเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายถืืออยู่่� 
(Rights Offering)
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
อััตราส่่วนร้้อยละต่่อจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ
1,221,281,042
1,099,152,635
1,047,558,846
814,183,321
252,277,568
227,071,999
205,290,647
198,006,780
171,616,554

14.21
12.79
12.19
9.47
2.93
2.64
2.39
2.30
2.00

129,864,975
125,901,900
109,902,844
104,400,000

1.51
1.46
1.28
1.21

•

ต่่อมาในวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนชำำ�ระแล้้วจากเดิิม 4,298,505,107.50 บาท
เป็็น 4,451,717,832 บาท ต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เนื่่�องมาจากการใช้้สิิทธิิซื้้�อ
หุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิของผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
306,425,449 หุ้้�น มููลค่่าที่่ตร
� าไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
• โดยมีีรายละเอีียดการใช้้เงิินเพิ่่�มทุุนดัังนี้้�
		
บาท
พััฒนาและขยายธุุรกิิจต่่างๆ ในกลุ่่�มบริิษััทและธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพ
493,000,000
ลงทุุนในธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิทัิ ัล
253,000,000
ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม
170,000,000
ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ
500,000,000
เงิินเพิ่่�มทุุนคงเหลืือ
5,694,555,871
รวม		
7,110,555,871
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อ
: บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
			 (XSpring Capital Public Company Limited)
ที่่�ตั้้�ง
: เลขที่่� 59 สิิริิ แคมปััส อาคาร ดีี ชั้้�น 2 ซอยริิมคลองพระโขนง
			 แขวงพระโขนงเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุุรกิิจ
:	ธุุรกิิจการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�มีีศัักยภาพ
เลขทะเบีียนบริิษััทฯ
: 0107537002460
โทรศััพท์์
: +66 2030 3730
เว็็บไซต์์
: xspringcapital.com
จำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด : 8,903,435,664 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
: 0.50 บาท
ชนิิดของหุ้้�น
:	หุ้้�นสามััญ
1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยแยกตามแหล่่งที่่�มา
2564
ล้้านบาท ร้้อยละ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ	
รายได้้ดอกเบี้้�ย	
กำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
เงิินปัันผลรัับ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรจากการโอนธุุรกิิจให้้แก่่บริิษััทร่่วม
รายได้้อื่่�น
รายได้้รวม
*

19.14
6.58
14.44
2.00
57.38
0.46
100.00

29.98
2.11
14.95
12.78
69.18
12.10
141.10

21.25
1.50
10.60
9.06
49.03
8.56
100.00

2562*
ล้้านบาท ร้้อยละ
19.35
2.78
63.75
8.79
(11.77)
0.02
107.76
190.68

10.15
1.46
33.43
4.61
(6.17)
0.01
56.51
100.00

โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทแสดงรายได้้ตามงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 รวมส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จาก
เงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วม
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67.63
23.25
51.03
7.06
202.79
1.63
353.39

2563
ล้้านบาท ร้้อยละ

การประกอบธุุรกิิจของแต่่ละสายผลิิตภััณฑ์์

ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
บริิษัทั ฯ บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม แบ่่งการดำำ�เนิินธุุรกิิจออกเป็็นกลุ่่�มหลัักๆ ได้้ดัังนี้้�
1) ธุุรกิิจการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นๆ
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�น่่าสนใจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อมุ่่�งหวัังผลตอบแทนจากการ
ลงทุุน โดยแบ่่งเป็็นการลงทุุนระยะยาว และปานกลางรวมถึึงการลงทุุนระยะสั้้�นเพื่่�อบริิหารสภาพคล่่อง รวมทั้้�ง มีีการ
ลงทุุนในโทเคนดิิจิิทััลเพื่่�อการลงทุุนสิิริิฮัับ ที่่�มีีบริิษััท เอสพีีวีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�ออกโทเคนดิิจิิทััล และมีีบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
ดิิจิิทััล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล โดยโทเคนดิิจิิทััลดัังกล่่าวนั้้�น
อ้้างอิิงกระแสรายรัับจากกลุ่่�มอาคารสำำ�นักั งาน สิิริิ แคมปััส ซึ่่ง� เป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์อ้า้ งอิิงในการระดมทุุนนี้้� โดยปััจจุุบันั
โทเคนดิิจทััลดัังกล่่าวมีีการจดทะเบีียนซื้้�อขายในบริิษััท อีีอาร์์เอ็็กซ์์ จำำ�กััด ซึ่่�งได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจเป็็นศููนย์์
ซื้้อ� ขายสิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั จากกระทรวงการคลััง และอยู่่ภ� ายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัั กทรัั พย์์ (ก.ล.ต.) โดยมีีวััตถุุประสงค์์ หลัักในการลงทุุ นเพื่่� อสร้้ างผลตอบแทน อีีกทั้้� ง บริิ ษััทฯ
อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาเริ่่�มเข้้าลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล ประเภทคริิปโทเคอร์์เรนซีี โดยจะลงทุุนในจำำ�นวนมููลค่่า
ทั้้�งสิินไม่่เกิิน 10,000,000 บาท เพื่่�อประโยชน์์ในการศึึกษา หาประสบการณ์์ และทำำ�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลของบริิษััทในกลุ่่�ม
2) ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
ให้้บริิการภายใต้้ใบอนุุญาตในการประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ตามที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลัังและสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ดำำ�เนิินการภายใต้้ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 พฤษภาคม 2552
เป็็นต้้นมา โดยให้้บริิการในประเทศผ่่านสำำ�นัักงานใหญ่่และสาขาทั่่�วประเทศ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กรุุงไทย
ซีีมิิโก้้ มีีสำำ�นัักงานใหญ่่ และสาขาจำำ�นวน 11 แห่่งได้้แก่่ สาขาในกรุุงเทพมหานคร 2 แห่่ง และสาขาในต่่างจัังหวััด
9 แห่่ง
เปิิดให้้บริิการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ในตลาดหลัักทรััพย์์ สปป.ลาว ภายใต้้การดำำ�เนิินการของบริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์ BCEL-KT
(BCEL-KT) ซึ่่�งนัับเป็็นบริิษััทหลัักทรััพย์์ 1 ใน 3 รายในสปป.ลาว โดยบริิษััทหลัักทรััพย์์ดัังกล่่าวเป็็นบริิษััทร่่วมลงทุุน
ระหว่่าง กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ กัับธนาคารการค้้าต่่างประเทศลาว (BCEL)
ในเดืือนธัันวาคม 2558 บริิษัทั ได้้ขยายธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ไปยัังประเทศเมีียนมาร์์ ภายใต้้การดำำ�เนิินการของบริิษัทหลั
ั ัก
ทรััพย์์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) โดยการร่่วมทุุนกัับ Myanma Ruby Hill Finance
Company ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่ปรึ
่� ึกษาทางการเงิินในประเทศเมีียนมาร์์ โดยเริ่่�มเปิิดให้้บริิการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์เมื่่�อเดืือน
มีีนาคม 2559
ในเดืือนกรกฏาคม 2561 บริิษััทได้้ลงทุุนในบริิษััท Deepscope Pte. Ltd. (เดิิมชื่่�อ Setscope Pte. Ltd.) เป็็น Fintech
Startup ชั้้�นนำำ�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกให้้เป็็น 1ใน 10 ทีีมที่่�ดีีที่สุ่� ุดของการแข่่งขััน Startup boot camp Fintech Asia จาก
Fintechs ทั้้�งหมด 400 ทีีมทั่่�ว Asia และ Oceania โดยถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 30.76 (จำำ�นวนทุุนที่่�จดทะเบีียน
791,474 ดอลลาร์์สิิงคโปร์์) รวมมููลค่่าเงิินลงทุุน 18.25 ล้้านบาท โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อร่่วมพััฒนาเทคโนโลยีีกัับ
Deepscope เพื่่�อก้้าวสู่่�ผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีเพื่่�อการลงทุุน (Investment Technology Firm)
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3) ธุุรกิิจจััดการกองทุุน
ให้้บริิการจััดการกองทุุนรวมและกองทุุนส่่วนบุุคคลภายใต้้บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
4) ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์
	ประกอบธุุรกิจิ ประมููลซื้้อ� สิินทรััพย์์ด้อ้ ยคุุณภาพและทรััพย์์สินิ รอการขายจากสถาบัันการเงิินอื่่น� เพื่่�อนำำ�มาบริิหารจััดการ
อย่่างมีีคุุณภาพและประสิิทธิิภาพภายใต้้บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด
5) ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิทัิ ัล
	ประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทััลอัันได้้แก่่ การเป็็นนายหน้้าซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลและผู้้�ค้้าสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลและการเป็็น
ผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล ภายใต้้บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด
1. ธุุรกิิจการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นๆ
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�น่่าสนใจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อมุ่่�งหวัังผลตอบแทนจากการ
ลงทุุน โดยแบ่่งเป็็นการลงทุุนระยะยาว และปานกลางรวมถึึงการบริิหารสภาพคล่่องระยะสั้้�น บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจ
นายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ผ่่านทางบริิษััท กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วม นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เข้้าไป
ลงทุุนในธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�น่่าสนใจ และมีีแผนประกอบธุุรกิิจในด้้านต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• ขยายฐานการทำำ�ธุุรกิิจในประเทศเพื่่�อนบ้้านเพื่่�อรองรัับการไหลเวีียนของเงิินลงทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในกลุ่่�มประเทศ
CLMV ทั้้�งในด้้านการลงทุุนและการขยายธุุรกิิจหลัักทรััพย์์นอกจากนี้้� ในเดืือนธัันวาคม 2553 บริิษััทฯ ได้้ขยาย
ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ไปยััง สปป. ลาว ภายใต้้การดำำ�เนิินการของบริิษััทหลัักทรััพย์์ BCEL-KT ผ่่านการลงทุุนของ
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ สััดส่่วนการลงทุุนร้้อยละ 30 รวมเป็็นเงิินลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 115.52 ล้้านบาท และในเดืือนธัันวาคม
2558 บริิษััทฯ ได้้ขยายธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ไปยัังประเทศเมีียนมาร์์ ภายใต้้การดำำ�เนิินการของบริิษััทหลัักทรััพย์์
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) ผ่่านการลงทุุนของ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ สััดส่่วนการ
ลงทุุนร้้อยละ 49.15 รวมเป็็นมููลค่่าเงิินลงทุุน 204.67 ล้้านบาท
• เพิ่่�มผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเข้้าร่่วมลงทุุนกัับกิิจการต่่างๆ ที่่มีีศั
� กั ยภาพที่่จ� ะเติิบโตได้้ในอนาคต
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการลงทุุนซึ่่�งประกอบด้้วยคณะกรรมการที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับธุุรกิิจ
ร่่วมทุุนเพื่่�อพิิจารณาและกำำ�หนดแนวทางการลงทุุนในธุุรกิจิ ต่่าง ๆ ผ่่านฝ่่ายการลงทุุนซึ่่ง� ทำำ�หน้า้ ที่่แ� สวงหากิิจการ
และธุุรกิิจต่่างๆ พร้้อมวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ที่่�จะเข้้าร่่วมทุุนโดยมุ่่�งหวัังผลตอบแทนจากการลงทุุนโดยรวมที่่�
สููงแต่่มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�ทั้้
� �งนี้้� เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทฯ อีีกทั้้�งเพื่่�อเป็็นการกระจายผลตอบแทน
จากเงิินทุุนที่่�มีีอยู่่�ให้้หลากหลายจากธุุรกิิจการลงทุุนที่่�เคยมีีมาก่่อนหน้้านี้้�
2. ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
	ดำำ�เนิินการภายใต้้ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ นัับแต่่การโอนธุุรกิิจเป็็นต้้นมา ซึ่่�งมีีรายละเอีียดการให้้บริิการดัังนี้้�
		• นายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ให้้บริิการด้้านนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่่�มีีคุุณภาพครอบคลุุมทั้้�งนัักลงทุุนชาวไทยและ
นัักลงทุุนต่่างประเทศ รวมทั้้�งนัักลงทุุนสถาบัันและนัักลงทุุนรายย่่อยภายใต้้ทีีมงานด้้านการตลาดและทีีมงาน
วิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ที่่�มีีประสบการณ์์ และพร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษาทางด้้านการลงทุุนแก่่นัักลงทุุนทั้้�งทางด้้านปััจจััย
พื้้�นฐานและปััจจััยทางเทคนิิค
	ประเภทบััญชีีที่่�ให้้บริิการ ได้้แก่่
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1.	บััญชีีเงิินสด ซึ่่�งประกอบด้้วย ประเภท Cash Account และ Cash Balance Account
2.	บััญชีีเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ (Credit Balance Account)
โดยในปีี 2564 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ยัังคงผลัักดัันการพััฒนาแอปพลิิเคชั่่�น WealthMe อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจการ
ลงทุุนสามารถเปิิดบััญชีีผ่่านมืือถืือ โดยครอบคลุุมทั้้�งบััญชีีซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ (ประเภทแคชบาลานซ์์ และประเภท
วงเงิิน หรืือ T+2) และบััญชีีซื้้อ� ขายสััญญาล่่วงหน้้า (TFEX) ซึ่่ง� ผู้้�เปิิดบััญชีีไม่่ต้อ้ งนำำ�ส่ง่ เอกสารแก่่บริิษััทและรัับทราบ
ผลการอนุุมััติิในเวลาที่่�รวดเร็็ว ในปีี 2564 บริิษััทเปิิดให้้บริิการฟัังชั่่�น Consolidated Portfolio Report บน
แอปพลิิเคชั่่�น WealthMe ให้้ลููกค้้าสามารถจััดการพอร์์ตลงทุุนได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา รวมทุุกสิินทรััพย์์ไว้้ที่่�เดีียว ทั้้�งหุ้้�นไทย
/ต่่างประเทศ อนุุพัันธ์์ ตราสารหนี้้� และ กองทุุนรวม
โดยภายใต้้ความร่่วมมืือในโครงการ Banker to Broker ธนาคารกรุุงไทย ได้้มีีนโยบายใช้้ แอปพลิิเคชั่่�น WealthMe
ซึ่่�งเปิิดบััญชีีหุ้้�นแบบไร้้เอกสารด้้วยหลัักการ e-KYC (Electronic Know Your Customer) เป็็นตััวเลืือกในการแนะนำำ�
ลููกค้้าของธนาคารเปิิดบััญชีีซื้้�อขายหลัักทรััพย์์กัับบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด เพิ่่�มเติิมจากขั้้�นตอนการ
เปิิดบััญชีีแบบเดิิมที่่�ใช้้แบบฟอร์์มเอกสาร ทั้้ง� นี้้� เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกและความรวดเร็็วในการอนุุมัติั บัิ ญั ชีีแก่่ลููกค้้าของ
ธนาคาร
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ มีีบริิการให้้เงิินกู้้�ยืืมเพื่่�อซื้้�อหลัักทรััพย์์ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มสภาพคล่่องให้้กัับลููกค้้า อีีกทั้้�งเป็็นการช่่วย
เพิ่่�มมููลค่่าการซื้้�อขายของบริิษััทเอง โดย กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ได้้รัับวงเงิินกู้้�เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกรรมดัังกล่่าวจากธนาคาร
กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ทั้้�งนี้้� กรุุงไทย ซีีมิิโก้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงโดยพิิจารณาอนุุมััติิ
วงเงิินตามนโยบายการให้้กู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อซื้้�อหลัักทรััพย์์และปฏิิบััติิตามระเบีียบปฏิิบััติิ ภายใต้้ การควบคุุมดููแลที่่�ดีี โดย
มีีการติิดตามการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด จำำ�กััดสััดส่่วนการลงทุุนเพื่่�อป้้องกัันการให้้กู้้�ยืืมกระจุุกตััว
กำำ�หนดอััตราการวางมาร์์จิ้้�นที่่�เหมาะสมในแต่่ละหลัักทรััพย์์ กำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยพิิเศษในกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ที่่�ให้้ความ
สนใจเป็็นพิิเศษ รวมทั้้ง� ในกรณีีที่ลูู่� กค้้ามีีการผิิดนััดชำำ�ระราคา ฝ่่ายปฏิิบัติั กิ ารหลัักทรััพย์์จะดำำ�เนิินการติิดตามทวงถาม
ให้้ลููกค้้าชำำ�ระเงิินให้้ครบถ้้วน
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ กำำ�หนดนโยบายในการรัับลููกค้้า โดยยึึดหลััก “รู้้�จัักลููกค้้า” ซึ่่�งต้้องมีีข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นและเพีียงพอต่่อการ
พิิจารณา ในเรื่่�องของวััตถุุประสงค์์การลงทุุน ความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องความเสี่่ย� งจากการลงทุุน ประสบการณ์์และ
ประวััติกิ ารลงทุุน การพิิจารณากำำ�หนดวงเงิินซื้้อ� ขายจะพิิจารณาจากข้้อมููลทางการเงิินของลููกค้้าและความสามารถใน
การชำำ�ระหนี้้� เพื่่�อป้้องกัันและจำำ�กัดั ความเสีียหายที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� โดยมีีการกำำ�หนดผู้้�มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมัติั เิ ปิิดบััญชีี
ตามความเสี่่�ยงของขนาดวงเงิิน และมีีนโยบายทบทวนวงเงิินลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อพิิจารณาประวััติิการซื้้�อขาย
การชำำ�ระราคา และการเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลของลููกค้้าที่่�มีีนััยสำำ�คััญให้้เป็็นปััจจุุบััน
		• ตััวแทนซื้้�อขายสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ มีีหน่่วยงาน “Derivatives Department” เพื่่�อดููแลหลัักทรััพย์์ประเภทสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
โดยเฉพาะ หน่่วยงานดัังกล่่าวมีีเป้้าหมายเพื่่�อแนะนำำ�นักั ลงทุุน ลููกค้้า พนัักงาน หรืือบุุคคลทั่่ว� ไปที่่มีี� ความสนใจ
ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการลงทุุนในสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อขาย
สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า ตลอดจนเทคนิิคต่่าง ๆ ในการลงทุุน โดยมีีแผนการจััดอบรมสััมมนาอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�ง
ในและนอกบริิษััท และทางหน่่วยงานยัังเข้้าร่่วมกิิจกรรมการเผยแพร่่ความรู้้�ต่่างๆ กัับตลาดสััญญาซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้า (TFEX) อย่่างสม่ำำ��เสมอ
		• การยืืมและให้้ยืืมหลัักทรััพย์์
	ปััจจุุบัันธุุรกรรมการยืืมและให้้ยืืมหลัักทรััพย์์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) มีีการเติิบโตและมีี
ความต้้องการมากขึ้้�นตามการพััฒนาของตลาดหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ได้้พััฒนาธุุรกรรม SBL เพื่่�อเพิ่่�มทาง
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เลืือกในการลงทุุนและการป้้องกัันความเสี่่ย� งในภาวะที่่ต� ลาดผัันผวนได้้เป็็นอย่่างดีี โดยให้้บริิการในฐานะตััวการ
(Principal) ในการยืืมและให้้ยืืมหลัักทรััพย์์ที่อ่� ยู่่�ใน SET 100 ครอบคลุุมถึึงลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งลููกค้้าสถาบััน ลููกค้้า
บุุคคลธรรมดา และลููกค้้าที่่มีีถิ่่
� �นฐานอยู่่�นอกประเทศ (non-resident) โดยเริ่่�มให้้บริิการธุุรกรรม SBL ตั้้�งแต่่ปีี
2552 เป็็นต้้นมา
		• การลงทุุนในหลัักทรััพย์์และค้้าหลัักทรััพย์์
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ มีีการลงทุุนในหลัักทรััพย์์และค้้าหลัักทรััพย์์ (Proprietary Trading) เพื่่�อให้้ผลตอบแทนแก่่บริิษัทั
โดยมีีนโยบายการลงทุุนที่่�ให้้อััตราผลตอบแทนที่่�ดีี ซึ่่�งกรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ได้้กำำ�หนดนโยบายการลงทุุนดัังกล่่าวไว้้
อย่่างชััดเจนและสอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลตามประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงนโยบายที่่�สำ�คั
ำ ัญๆ ได้้แก่่
- นโยบายเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�ที่่�เกี่่ย� วข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจค้้าหลัักทรััพย์์
- นโยบายในการบริิหารความเสี่่ย� ง
- นโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
- นโยบายการกำำ�กัับดููแล
- นโยบายการจััดสรรเงิินลงทุุนที่่�เหมาะสมในหลัักทรััพย์์แต่่ละประเภท
- นโยบายการกำำ�หนดวััตถุปร
ุ ะสงค์์การลงทุุน และการกำำ�หนดเป้้าหมายผลตอบแทนที่่ค� าดหวัังเทีียบกัับอััตรา
อ้้างอิิงที่่�เหมาะสม
	ปััจจุุบััน เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ของกรุุงไทย ซีีมิิโก้้ แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทได้้แก่่
1) เงิินลงทุุนในตราสารทุุน ประกอบด้้วยเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
ตลาดหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ
2) เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�ให้้ผลตอบแทนในเกณฑ์์ที่่�ดีี ได้้แก่่ การลงทุุนในตราสารหนี้้�รััฐบาล และตราสาร
หนี้้�ภาคเอกชนที่่�มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ และระยะเวลาการลงทุุน ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
จััดการ
		• การจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ เสนอบริิการทางด้้านที่่ปรึ
� ึกษาทางการเงิินและการสนัับสนุุนการเสนอขายแบบครบวงจร โดย
มีีนโยบายประกอบธุุรกิจิ การจััดจำำ�หน่า่ ยหลัักทรััพย์์ทั้้ง� ในรููปแบบที่่ต่� อ่ เนื่่อ� งจากการเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษาทางการเงิินและ
การเข้้าร่่วมกัับสถาบัันการเงิิน หรืือบริิษััทหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ ในการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ทุุกประเภท เช่่น
พัันธบััตรรััฐบาล พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจ หุ้้�นสามััญ หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ หุ้้�นกู้้� หุ้้�นกู้้�แปลงสภาพและตราสารทางการเงิิน
ประเภทอื่่�นๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งให้้บริิการจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในบทบาทของผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย (Lead Underwriter)
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและรัับประกัันการจำำ�หน่่าย (Underwriter) หรืือตััวแทนจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์โดยไม่่รัับประกัันการ
จำำ�หน่่าย (Selling Agent)
		• ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ให้้บริิการด้้านที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอย่่างครบวงจร ทั้้�งการระดมทุุนด้้วยตราสารทางการเงิิน
ประเภทต่่างๆ การเสนอขายหลัักทรััพย์์แก่่สาธารณชนเป็็นครั้้ง� แรก การเสนอขายให้้แก่่บุคุ คลโดยเฉพาะเจาะจง
การออกหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพ การเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนและหุ้้�นกู้้�ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมพร้้อมใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
และการนำำ�หุ้้�นสามััญเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ การควบรวมกิิจการและการเข้้าซื้้อ� กิิจการ การประเมิิน
มููลค่่ากิิจการ การหาแหล่่งเงิินกู้้� การปรัับโครงสร้้างหนี้้� และการให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษาทางการเงิินด้้านต่่างๆ
ส่่วนที่่� 1

18

		•

		•

		•

กรุุงไทย ซีีมิิโก้้เป็็นสมาชิิก Oaklins ซึ่่�งประกอบด้้วยสมาชิิกที่่ปร
� ะกอบธุุรกิิจให้้บริิการที่่�ปรึึกษาในการควบรวม
กิิจการ และที่่ปรึ
� ึกษาทางการเงิินระดัับสากล กว่่า 40 ประเทศทั่่�วโลก เพื่่�อขยายช่่องทางการประกอบธุุรกิิจด้้าน
ที่่�ปรึึกษา M&A ให้้กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ได้้ขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มประเทศลุ่่�มน้ำำ��โขง ได้้แก่่ สปป. ลาว โดย กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ เป็็นที่่�
ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษััทขนาดใหญ่่หลายบริิษััทที่่�มีีศัักยภาพที่่�จะเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
สปป.ลาว นอกจากนี้้� ยัังเป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิินให้้แก่่ บริิษััทหลัักทรััพย์์ BCEL-KT (กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ลงทุุน
ร้้อยละ 30) ซึ่่�งเป็็นผู้้�เสนอขายหลัักทรััพย์์ EDL Generation ให้้แก่่ประชาชน และนำำ�หลัักทรััพย์์ดัังกล่่าวเข้้า
จดทะเบีียนในวัันเปิิดทำำ�การซื้้�อขายวัันแรกของตลาดหลัักทรััพย์์ สปป. ลาวในปีี 2553 นัับเป็็นความสำำ�เร็็จก้้าว
หนึ่่�งของการขยายธุุรกิิจไปยัังกลุ่่�มประเทศ CLMV
ที่่�ปรึึกษาการลงทุุนและตััวแทนซื้้�อขายหน่่วยลงทุุน
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ให้้บริิการที่่ปรึ
� ึกษาด้้านการเงิินและการลงทุุนเพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้าในการบริิหาร
ความมั่่�งคั่่�งในรููปแบบต่่างๆ โดยตอบสนองความต้้องการเป็็นการเฉพาะของลููกค้้าแต่่ละราย โดยจะแนะนำำ�
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทางการเงิินเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้าตามวััตถุปร
ุ ะสงค์์และเป้้าหมายในการลงทุุน
ฐานะการเงิิน ระดัับผลตอบแทนที่่ค� าดหวัังภายใต้้ความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้ในลัักษณะ One Stop Service เนื่่อ� งจาก
ในปััจจุุบัันผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินมีีความหลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นตราสารทุุน ตราสารหนี้้� ตราสารอนุุพัันธ์์
รวมถึึงการลงทุุนในต่่างประเทศ โดย กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จะจััดสรรการลงทุุนทั้้�งการลงทุุนโดยตรงและการลงทุุน
ผ่่านกองทุุนรวม ซึ่่�งในระยะที่่�ผ่่านมา กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ เน้้นการให้้บริิการเป็็นตััวแทนซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนรวมถึึง
ได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่�อลููกค้้า (Omnibus Account) โดยมีีทีีมงาน
นัักวางแผนทางการเงิินที่่มีีปร
� ะสบการณ์์ให้้คำำ�แนะนำำ�ในด้้านการเงิินและการลงทุุนมากกว่่า 20 ปีี และเป็็นตััวแทน
ขายกองทุุนครอบคลุุมบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนทั้้�งหมด 17 แห่่ง
การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
ในปีี 2555 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ได้้รัับอนุุมััติิจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ให้้
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ Private Fund ซึ่่ง� ให้้บริิการจััดการทางการเงิินและให้้คำำ�ปรึกึ ษาด้้านบริิหารจััดการทางการเงิินและ
การลงทุุนตามความต้้องการของลููกค้้า ด้้วยความร่่วมมืือและสนัับสนุุนทางธุุรกิิจจากธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด
(มหาชน) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ให้้บริิการลููกค้้าด้้านการลงทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสวงหา
ผลตอบแทนที่่สูู� งกว่่าการลงทุุนในประเทศ และเพื่่�อกระจายความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการลงทุุนในประเทศเพีียงอย่่าง
เดีียว ในปีี 2562 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ เปิิดบริิการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ แบบออนไลน์์ ผ่่าน KTZ Inter
Trade ซึ่่ง� ให้้บริิการทั้้�งในรููปแบบโปรแกรมและแอปพลิิเคชัันที่่ส� ามารถรองรัับได้้ทุกุ แพลตฟอร์์ม ทำำ�ให้้นักั ลงทุุน
สามารถลงทุุนหุ้้�นต่่างประเทศได้้ถึึง 30 ตลาดหลัักทรััพย์์ ใน 24 ประเทศ ครอบคลุุมโซนทวีีปอเมริิกาเหนืือ
ยุุโรป เอเชีีย และออสเตรเลีีย พร้้อมเสริิมจุุดแข็็งบริิการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในตลาดหุ้้�นเวีียดนาม ด้้วยการนำำ�
เสนอโปรแกรม V-Pro ของ Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCSC) ซึ่่�งเป็็นโบรกเกอร์์ชั้้�น
นำำ�ในประเทศเวีียดนาม และเป็็นพัันธมิิตรของบริิษััท
นอกจากด้้านระบบการซื้้อ� ขายที่่มีีปร
� ะสิิทธิภิ าพแล้้ว ทางด้้านการชำำ�ระราคาระหว่่างประเทศ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ได้้
ทำำ�ธุรุ กรรมดัังกล่่าวผ่่านตััวแทนต่่างประเทศที่่มีี� ความมั่่น� คงและเชี่่ย� วชาญในด้้านการชำำ�ระราคาระหว่่างประเทศ
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับนัักลงทุุนถึึงประสิิทธิิภาพการชำำ�ระราคา และความปลอดภััยในการลงทุุน
ต่่างประเทศ
ส่่วนที่่� 1
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การออกและจำำ�หน่่ายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิอนุุพัันธ์์และตราสารอนุุพัันธ์์
ในปีี 2563 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ไม่่มีีการออกใบสำำ�คัญั แสดงสิิทธิอิ นุุพันั ธ์์ โดยได้้ออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์หุ้้�นกู้้�ที่มีี่� อนุุพันั ธ์์แฝง
ระยะสั้้�น ประเภท Equity Linked Note (ELN) ประเภท Principal Protected Note (PPN) เพื่่�อนำำ�เสนอแก่่
กลุ่่�มนัักลงทุุนสถาบัันและนัักลงทุุนรายใหญ่่ และประเภท Reverse Equity Linked Note (RELN) ซึ่่�งเป็็นหุ้้�น
กู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงระยะสั้้�น เพื่่�อตอบโจทย์์นัักลงทุุนที่่�ถืือหุ้้�นใน SET50 แต่่ต้้องการจะได้้รัับดอกเบี้้�ยจากหุ้้�นที่่�ถืือ
อยู่่�ด้้วยในขณะที่่�รอขายทำำ�กำำ�ไร
การซื้้�อ ขาย หรืือแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ
ในปีี 2561 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ได้้รับั ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิจิ เป็็นบริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์รับั อนุุญาต จากรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการคลััง ตามพระราชบััญญััติคิ วบคุุมการแลกเปลี่่ย� นให้้สามารถประกอบธุุรกิจิ ซื้้อ� ขาย หรืือแลกเปลี่่ย� น
เงิินตราต่่างประเทศ เฉพาะกัับบุุคคลซึ่่�งจะซื้้�อหรืือขายหรืือแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศเพื่่�อการลงทุุนใน
ตราสารและอนุุพัันธ์์ผ่่านบริิษััทในฐานะนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์หรืือตััวแทนซื้้�อขายอนุุพัันธ์์

การตลาดและภาวะการแข่่งขััน

ภาพรวมตลาดหลัักทรััพย์์ในปีี 2564 พบว่่า SET Index เคลื่่�อนไหวในทิิศทางขาขึ้้�น โดยมีีจุุดต่ำำ��สุุดของปีีในวัันแรกของ
การซื้้�อขายที่่� 1,425.48 จุุด และสููงสุุดของปีีในวัันสุุดท้้ายของปีีที่่� 1660.85 จุุด และปิิดตลาดสิ้้�นปีีที่่�ระดัับ 1657.62 จุุด
เพิ่่�มขึ้้�น 208.27 จุุด หรืือคิิดเป็็น +14.37% และผลตอบแทนรวมของตลาดหลัักทรััพย์์ อยู่่�ที่่�ระดัับ 17.67% ดีีสุุดในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แต่่ยัังคงต่ำำ�� กว่่าเมื่่�อเทีียบกัับตลาดหุ้้�นพััฒนาแล้้วใน ยุุโรป สหรััฐฯ ขณะที่่มูู� ลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่ย�
ต่่อวัันของตลาดหลัักทรััพย์์ ปรัับเพิ่่ม� ขึ้้น� 36% เป็็น 93,846 ล้้านบาท จากปีี 2563 ที่่� 68,607 ล้้านบาท โดยนัักลงทุุนรายย่่อย
ในประเทศ เป็็นผู้้�ซื้้�อสุุทธิิสููงสุุด 112,241 ล้้านบาท ส่่วนนัักลงทุุนต่่างชาติิเป็็นผู้้�ขายสุุทธิิ 48,577 ล้้านบาท และนัักลงทุุน
สถาบัันในประเทศ เป็็นผู้้�ขายสุุทธิิ 77,335 ล้้านบาท
สำำ�หรัับแนวโน้้มของตลาดหลัักทรััพย์์ ไทยปีี 2565 คาดว่่าจะมีีทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564 เป็็นผลจาก แนวโน้้มการ
เติิบโตของเศรษฐกิิจไทยที่่�คาดว่่าจะขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 3.8% เทีียบกัับ 1.6% ในปีี 2564 และ -6.2% ในปีี 2563 โดยคาดว่่า
นัักลงทุุนต่่างชาติิที่่�ลดการถืือครองหุ้้�นไทยมาตั้้�งแต่่ปีี 2560 เป็็นต้้นมา จะกลัับมาเพิ่่�มน้ำำ��หนัักลงทุุนตลาดหุ้้�นไทย
เนื่่�องจาก การคลายกัังวลต่่อไวรััสโควิิด-19 หลัังมีีวััคซีีนรัักษา จะส่่งผลบวกต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศและการ
ฟื้้�นตััวของภาคการท่่องเที่่�ยวและบริิการโดยรััฐบาลเริ่่�มนโยบายเปิิดประเทศรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิรอบใหม่่นัับตั้้�งแต่่
1 พฤศจิิกายน ปีี 2564 รวมถึึง การขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� งของการส่่งออกสิินค้้า และการเร่่งลงทุุนโครงการกระตุ้้�นโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของภาครััฐ ส่่วนปััจจััยเสี่่ย� งอื่่�นๆ คืือ ผลกระทบจากธนาคารกลางโลกเริ่่�มหัันมาใช้้นโยบายคุุมเข้้มทางการเงิิน เพื่่�อ
ลดแรงกดดัันเงิิเนฟ้้อ ความเสี่่�ยงเชิิงภููมิิรััฐศาสตร์์จากสงครามรััสเซีียและยููเครน การระบาดรอบใหม่่ของเชื้้�อโควิิด-19
สายพัันธุ์์�โอมิิครอน ฯลฯ
	มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่ย� ต่่อวัันของตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2564 อยู่่�ที่่�ระดัับ 93,846 ล้้านบาท ปรัับสููงขึ้้�น 36% จากปีี 2563 ที่่�
ระดัับ 68,607 ล้้านบาท สำำ�หรัับแนวโน้้มปีี 2565 คาดมููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวัันของตลาดหลัักทรััพย์์ จะมีีทิิศทางที่่�
ใกล้้เคีียงเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564 เนื่่�องจากยัังมีีปััจจััยบวกสนัับสนุุน ทั้้�งจากปััจจััยภายในประเทศและต่่างประเทศ ดัังได้้
กล่่าวถึึงข้้างต้้น
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	มููลค่่าการซื้้�อขายรวมของตลาดหลัักทรััพย์์และตลาด MAI

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

มููลค่่าตลาดรวม
เฉลี่่ย�

อััตราเติิบโต

มููลค่่าการซื้้�อขาย
รวม

อััตราเติิบโต

มููลค่่าการซื้้�อขาย
เฉลี่่ยต่
� ่อวััน

(ล้้านบาท)

YoY (%)

(ล้้านบาท)

YoY (%)

(ล้้านบาท)

5,422,512
4,684,108
6,901,687
8,429,008
10,102,932
12,790,231
13,401,318
14,125,607
14,129,420
16,281,028
17,667,957
17,170,570
14,717,616
30,000,300

-8%
-14%
47%
22%
20%
27%
5%
5%
0%
15%
9%
-3%
-14%
104%

3,981,230
4,428,979
7,033,947
7,191,481
7,914,567
12,330,669
11,139,291
10,765,470
12,816,259
12,227,748
14,130,078
12,978,854
16,671,479
22,616,799

-7%
11%
59%
2%
10%
56%
-10%
-3%
19%
-5%
16%
-8%
28%
36%

16,118
18,226
29,066
29,473
32,304
50,329
45,466
44,302
52,526
50,114
57,674
53,192
68,607
93,846

มููลค่่าการซื้้�อ
ขายรวม/มููลค่่า
ตลาดรวมเฉลี่่ย 
�
(เท่่า)
0.73
0.95
1.02
0.85
0.78
0.96
0.83
0.76
0.91
0.75
0.80
0.76
1.13
0.75

ที่่�มา: ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย, สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมีีโก้้ จำำ�กััด

ภาพรวมการระดมทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์ผ่่านการเสนอขายหลัักทรััพย์์ใหม่่ในปีี 2564 ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 โดยใน
ปีี 2564 มีีจำำ�นวนบริิษััทที่่�มีีการเสนอขายหลัักทรััพย์์ใหม่่แก่่ประชาชนทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรก (Initial Public Offering : IPO) เข้้า
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมด 39 บริิษััท (แบ่่งเป็็นหลัักทรััพย์์ที่่�เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ 21 บริิษััท
และในตลาด MAI 18 บริิษััท) เทีียบกัับปีี 2563 ที่่�มีีจำำ�นวน 27 บริิษััท (แบ่่งเป็็นหลัักทรััพย์์ที่่�เข้้าจดทะเบีียนในตลาด
หลัักทรััพย์์ 15 บริิษััท และในตลาด MAI 12 บริิษััท) โดยในปีี 2564 มีีบริิษััทที่่�มีีมููลค่่าตลาดขนาดใหญ่่ เข้้าจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์อาทิิ บมจ.ปตท.น้ำำ�มั
� ันและการค้้าปลีีก (OR) และบมจ. เงิินติิดล้้อ (TIDLOR) ในขณะที่่�แนวโน้้มปีี 2565
คาดว่่าการระดมทุุนในตลาดทุุนจะสดใสเพิ่่�มขึ้้น� และคาดว่่าจะปรัับดีีขึ้้�นจากปีี 2564 จากปััจจััยเชิิงบวกหลััก ภาพรวมเศรษฐกิิจ
มหภาคของไทยและของโลกที่่�เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด หลัังผ่่อนคลายจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่า
(COVID-19) ที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อภาวะการระดมทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์
	สััดส่่วนการซื้้�อขายของนัักลงทุุนแต่่ละประเภท พบว่่าในปีีที่่�ผ่่านมามีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักได้้แก่่ สััดส่่วนนัักลงทุุนรายย่่อย
พลิิกกลัับมาปรัับสููงขึ้้�นเป็็น 47% ของมููลค่่าการซื้้�อขายรวม ในปีี 2564 จากระดัับ 44% ในปีี 2563 ขณะที่่�สััดส่่วนของ
นัักลงทุุนต่่างประเทศในปีี 2564 ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 37% จาก 36% ในปีี 2563 ในทางตรงกัันข้้าม สััดส่่วนพอร์์ตลงทุุนของ
บริิษััทหลัักทรััพย์์ปรัับลดลงเป็็น 9% ในปีี 2564 จาก 10% ในปีี 2563 และสััดส่่วนนัักลงทุุนสถาบัันในประเทศลดลงเป็็น
7% ในปีี 2564 จาก10% ในปีี 2563 ในขณะที่่สั� ัดส่่วนการซื้้�อขายผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ตในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 41% ของ
มููลค่่าการซื้้�อขายรวม เพิ่่�มขึ้้�นจาก 34% ในปีี 2563
ส่่วนที่่� 1
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	สรุุปภาพรวมของตลาดหลัักทรััพย์์ และตััวเลขสำำ�คััญของอุุตสาหกรรม
2564

2563

2562

2561

ดััชนีี SET
1,657.62
1,449.35
1,579.84
1,563.88
มููลค่่าการซื้้�อขายรวม (ล้้านบาท)
22,616,799 16,671,479 12,978,854 14,130,075
SET
21,314,782 16,362,357 12,802,091 13,820,220
MAI
1,302,018
309,121
176,763
309,858
มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน (ล้้านบาท)
93,846
68,607
53,192
57,674
SET
88,443
67,335
52,468
56,409
MAI
5,403
1,272
724
1,265
มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน (ล้้านบาท) (ไม่่รวมพอร์์ต บล.)
85,057
61,376
45,987
50,593
มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวัันของพอร์์ต บล. (ล้้านบาท)
8,788
7,231
7,205
7,081
Trading days
241
243
244
245
บริิษััทที่่�เข้้าจดทะเบีียนใหม่่ (IPO)
39
27
30
19
SET
21
15
13
8
MAI
18
12
17
11
มููลค่่าซื้้�อขายผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ต (ล้้านบาท)
9,283,781 5,734,373 3,407,756 3,998,249
มููลค่่าการซื้้�อขายผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ต/มููลค่่าซื้้�อขายรวม (%)
41%
34%
26%
28%
จำำ�นวนบล. ที่่�ให้้บริิการการซื้้�อขายผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ต	
33
33
33
33
สััดส่่วนการซื้้�อขายแยกตามประเภทลููกค้้า				
นัักลงทุุนรายย่่อย	
47%
44%
34%
41%
นัักลงทุุนสถาบัันในประเทศ
7%
10%
11%
11%
พอร์์ตการซื้้�อขายของบริิษััทหลัักทรััพย์์ (บล.)
9%
10%
14%
12%
นัักลงทุุนต่่างประเทศ
37%
36%
41%
36%
รวม		
100%
100%
100%
100%
ที่่�มา:		ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย,สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมีีโก้้ จำำ�กััด
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

1. แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน
แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนของบริิษัทั ฯ ส่่วนใหญ่่มาจากส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างไรก็็ตามคณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้อนุุมััติิ
การออกและเสนอขายตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นในวงเงิินไม่่เกิิน 1,500 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้เป็็นแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มเติิม
สำำ�หรัับ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ได้้รัับการสนัับสนุุนจากธนาคารกรุุงไทย ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ โดยให้้วงเงิินสิินเชื่่�อ Revolving
Line of Credit จำำ�นวน 3,000 ล้้านบาท นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััท ได้้อนุุมััติิการออกและเสนอขายตั๋๋�วแลกเงิิน
ระยะสั้้�นในวงเงิินไม่่เกิิน 4,000 ล้้านบาท และการออกเสนอขายหุ้้�นกู้้� ในวงเงิินไม่่เกิิน 3,000 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีี
บริิษััทมีีการบริิหารโครงสร้้างเงิินทุุนอย่่างเหมาะสมระหว่่างการใช้้เงิินทุุนจากส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นและเงิินกู้้�ยืืมโดยคำำ�นึึง
ถึึงความเสี่่ย� งทางด้้านเงิินกองทุุนและต้้นทุุนทางการเงิินเป็็นหลัักเพื่่�อผลตอบแทนสููงสุุดแก่่บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนที่่� 1
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2. การจััดหาเงิินทุุนหรืือให้้กู้้�ยืืมผ่่านบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
บริิษัทั ฯ ไม่่มีีการจััดหาเงิินทุุนหรืือให้้กู้้�ยืืมผ่่านบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
3. การดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องและอััตราส่่วนเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ
บริิษัทั ฯ ไม่่ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องและอััตราส่่วนเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิิน
การคืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์แก่่สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แล้้ว
สำำ�หรัับ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ดำำ�เนิินนโยบายดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิและอััตราส่่วนเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิที่ิ ่�
สููงกว่่าที่่กำ� ำ�หนดโดยหน่่วยงานทางการ คืือเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ล้้านบาทและไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 7
และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่ต่ำำ��กว่่า 100 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ มีีเงิินกองทุุนสภาพคล่่อง
สุุทธิิ 1,703 ล้้านบาท และอััตราส่่วนเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ (NCR) ร้้อยละ 29 และมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 2,738
ล้้านบาท
3. ธุุรกิิจการจััดการกองทุุน
1. ปััจจุุบััน บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด (เดิิมชื่่�อ บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์จััดการกองทุุน อิินโนเทค
จำำ�กััด) ดำำ�เนิินธุุรกิิจการจััดการกองทุุน โดยบริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการจััดการกองทุุนทั้้�งหมด 5 ประเภท
ดัังนี้้�การจััดการกองทุุนรวม
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภทการ
จััดการกองทุุนรวมภายใต้้พระราชบััญญััติหลั
ิ กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่อ� วัันที่่� 8 มกราคม 2550 ใบอนุุญาต
เลขที่่� 0009/2549โดยเริ่่�มประกอบธุุรกิิจประเภทการจััดการกองทุุนรวมเมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2550
2. การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล ประเภทกองทุุนส่่วนบุุคคล
บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็กซ์์สปริงิ จำำ�กัดั ได้้รับั อนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ประเภทการจััดการ
กองทุุนส่่วนบุุคคล (กองทุุนส่่วนบุุคคล) ภายใต้้พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่�อวัันที่่�
14 สิิงหาคม 2550 ใบอนุุญาตเลขที่่� 0008/2550โดยเริ่่�มประกอบธุุรกิิจประเภทการจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2550
3. การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล ประเภทกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็กซ์์สปริงิ จำำ�กัดั ได้้รับั อนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ประเภทการจััดการ
กองทุุนส่่วนบุุคคล (กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ) ภายใต้้พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่�อวัันที่่�
22 กุุมภาพัันธ์์ 2553 ใบอนุุญาตเลขที่่� 0001/2555 โดยเริ่่ม� ประกอบธุุรกิจิ ประเภทการจััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ
เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2553 ทั้้�งนี้้� ในปััจจุุบัันบริิษััทยัังไม่่มีีลููกค้้าประเภทกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพภายใต้้
การบริิหารจััดการ
4. การเป็็นผู้้�จััดการเงิินทุุนสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภทการเป็็น
ผู้้�จััดการเงิินทุุนสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า ภายใต้้พระราชบััญญััติิสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า เมื่่�อวัันที่่� 13 กรกฎาคม
2550 ใบอนุุญาตเลขที่่� 0009/2550 โดยปััจจุุบัันบริิษััทยัังไม่่ได้้เริ่่�มประกอบธุุรกิิจดัังกล่่าว
5. การจััดการกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2562 บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ให้้เป็็นผู้้�จัดั การกองทรััสต์เ์ พื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
ส่่วนที่่� 1
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(REIT Manager) โดยมีีช่่วงเวลารัับอนุุญาต 5 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2562 ถึึง 3 ธัันวาคม 2567 (ต่่อ
อายุุทุุก 5 ปีี)
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

	ปััจจุุบัันบริิษััทมีีกองทุุนรวมภายใต้้การบริิหารจััดการจำำ�นวน 3 กองทุุน ดัังนี้้�
กองทุุนรวม

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
ณ สิ้้�นสุุด 30 ธัันวาคม 2564 (บาท)

1. กองทุุนเปิิดเอคควิิตี้้�โปร หุ้้�นระยะยาว (EP-LTF)
2. กองทุุนเปิิดเอ็็กซ์์สปริิง ตราสารทุุนเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ (X-EQRMF)
3. กองทุุนเปิิดเอ็็กซ์์สปริิง หุ้้�นไทยยั่่�งยืืนซิิสเทมาติิก (X-SEQS)
		รวมทั้้�งสิ้้�น

15,428,625.88
4,472,612.13
14,070,375.81
33,971,613.82

นอกจากกองทุุนรวมแล้้ว บริิษััทมีีกองทุุนส่่วนบุุคคลภายใต้้การบริิหารจััดการ ณ สิ้้�น 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 13 กองทุุน
มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิริ วมทั้้�งสิ้้�น 7,189,570,451.51 บาท
บริิษัทมีี
ั แผนที่่�จะขยายธุุรกิิจการจััดการกองทุุนรวมในปีี 2565 โดยบริิษััทอยู่่�ในขั้้�นตอนการขอรัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจ
หลัักทรััพย์์แบบ ค เพื่่�อประกอบธุุรกิิจการเป็็นนายหน้้า ค้้า จััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุน และการขอรัับ
ใบอนุุญาตการเป็็นผู้้�จััดการกองทุุนสิินทรััพย์์ดิิจิิตััล รวมทั้้�ง บริิษััทมีีแผนที่่�จะเน้้นการออกและเสนอขายกองทุุนรวมที่่�มีี
นโยบายการลงทุุนที่่�แตกต่่างจากนโยบายการลงทุุนโดยทั่่�วไปของคู่่�แข่่งในอุุตสาหกรรม เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายของบริิษััท โดยเพิ่่�มประเภทกองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ (Foreign Investment Funds: FIF)
นอกจากนี้้� บริิษััทกำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างการขยายธุุรกิิจการจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล และศึึกษาแนวทางและความเป็็นไปได้้ใน
การริิเริ่่ม� ดำำ�เนิินธุุรกิจิ การจััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ธุุรกิจิ การเป็็นผู้้�จัดั การเงิินทุุนสััญญาซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า รวมทั้้�ง ธุุรกิจิ
การเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ (REIT manager)
ในปััจจุุบััน บริิษััทกำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาแนวทางในการริิเริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจประเภทผู้้�จััดการเงิินทุุนสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
(Digital Asset Fund Manager) และคาดว่่าจะยื่่�นขอใบอนุุญาตจากทางสำำ�นัักงาน กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ภายในปีี 2565 นี้้�
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาถืือว่่าเป็็นปีีที่่�บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด มีีธุุรกรรมและการประกอบธุุรกิิจ
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�
	จำำ�นวนกองทุุนและมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิโดยเปรีียบเทีียบ ณ สิ้้�นปีี
กองทุุนรวม

ณ สิ้้�นปีี 2564

ณ สิ้้�นปีี 2563

จำำ�นวนกองทุุน
3
4
มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
33,971,613.82
45,897,725.26
กองทุุนส่่วนบุุคคล	ณ สิ้้�นปีี 2564	ณ สิ้้�นปีี 2563
จำำ�นวนกองทุุน
13
6
มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
7,189,570,451.51
305,734,663.76
ส่่วนที่่� 1
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เปลี่่ย� นแปลง
-1
-25.98%
เปลี่่�ยนแปลง
+7
+2,251.57%

การตลาดและภาวะการแข่่งขััน
สำำ�หรัับธุุรกิิจจััดการกองทุุนรวม และจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล ซึ่่�งเป็็นสองธุุรกิิจซึ่่�งบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ได้้ออกและเสนอขายกองทุุนนั้้�น มีีภาวะตลาดและการแข่่งขััน สรุุปได้้โดยสัังเขป ดัังนี้้�
กองทุุนรวม
	อุุตสาหกรรมกองทุุนรวมไทยมีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ ณ สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 5,368,924.15 ล้้านบาท โดย
กองทุุนรวมตราสารหนี้้� (Fixed Income Fund) ยัังคงเป็็นประเภทกองทุุนที่่มีีสั
� ัดส่่วนสููงที่่�สุุด โดยมีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม
เท่่ากัับ 2,275,914.87 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 42.39% รองลงมาคืือกองทุุนรวมตราสารทุุน (Equity Fund) ซึ่่�งมีีมููลค่่า
ทรััพย์์สิินสุุทธิิรวมเท่่ากัับ 1,810,752.97 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 33.73% และรองลงมาคืือกองทุุนรวมผสม (Mixed Fund)
มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวมเท่่ากัับ 400,990.33 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 7.47% ตามลำำ�ดัับ
สำำ�หรัับปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของอุุตสาหกรรมกองทุุนรวม ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น 6.57% จาก ณ สิ้้�นปีี 2563
โดยมีีมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิเิ พิ่่�มขึ้้น� รวมเท่่ากัับ 331,138 ล้้านบาท นำำ�โดยการปรัับเพิ่่�มขึ้้น� ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิขิ อง กองทุุน
รวมตราสารทุุน (Equity Fund) 360,716.91 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 24.88% และการเพิ่่�มขึ้้�นของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของ
กองทุุนรวมผสม (Mixed Fund) ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น 16,281.84 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 4.23%
สำำ�หรัับส่่วนแบ่่งการตลาด ณ สิ้้�นสุุดปีี 2564 พบว่่าบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน (บลจ.) ที่่�เป็็นบริิษััทย่่อยของธนาคาร
พาณิิชย์์มีีส่่วนแบ่่งการตลาดที่่สูู� งต่่อเนื่่�อง นำำ�โดย บลจ.กสิิกรไทย 22.07%, บลจ.ไทยพาณิิชย์์ 18.70% บลจ.บััวหลวง
14.94% บลจ.กรุุงไทย 12.39% และ บลจ.กรุุงศรีี 7.67% ซึ่่ง� บลจ.ที่่เ� ป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของธนาคารพาณิิชย์์ มีีส่่วนแบ่่งทางการ
ตลาดรวมกัันสููงถึึง 91.32%
ผลตอบแทนสิินทรััพย์์ลงทุุนในปีี 2564 พบว่่าสกุุลเงิินดิิจิิทััลบิิทคอยน์์ (Bitcoin) หุ้้�นสหรััฐ (US Equities) ทองคำำ� (Gold)
และหุ้้�นโลก (Global Equities) ให้้ผลตอบแทนโดดเด่่น ขณะที่่�หุ้้�นไทย ราคาน้ำำ��มััน กองทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์ และพัันธบััตร
รััฐบาลสหรััฐอายุุ 10 ปีี ให้้ผลตอบแทนติิดลบ ดัังนี้้�
ผลตอบแทนทุุกสิินทรััพย์์ ปีี 2564
ทองคำำ� (Gold CFDs)
พัันธบััตรรััฐบาลสหรััฐ (US 10 year boad yield)
หุ้้�นไทย (SET)
หุ้้�นโลก (MSCI ACWI)
หุ้้�นสหรััฐ (Dow Joues)
หุ้้�นสหรััฐ (NASDAQ)
หุ้้�นสหรััฐ (S&P500)
กองทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์ (PF/REIT)
บิิทคอยน์์ (Bitcoin Crypto Curreney)
น้ำำ��มััน (West Texas)

-15.52%
-2.15%
13.05%
17.27%
21.76%
28.24%
29.53%
36.03%
43.08%
		

62.35%
-20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

ที่่�มา: Bloomberg
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กองทุุนส่่วนบุุคคล
	ข้้อมููลสิ้้น� สุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 อุุตสาหกรรมจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลมีีมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิริ วมทั้้�งสิ้้น� 2,043,407.60
ล้้านบาท โดยมีีกองทุุนส่่วนบุุคคลรวมทั้้�งสิ้้�น 3,847 กองทุุน ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น 50,186.89 ล้้านบาทจากสิ้้�นปีี 2563 หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�น 2.52%
	ด้้านส่่วนแบ่่งการตลาดกองทุุนส่่วนบุุคคล บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด มีีส่่วนแบ่่งการ
ตลาดสููงที่่สุ� ุดที่่� 39.28% รองลงมาคืือบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด 26.45% และบริิษััทหลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุนกสิิกรไทย จำำ�กััด 9.44% ตามลำำ�ดัับ
4. ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด (เดิิมชื่่�อ บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ ลุุมพิินีี จำำ�กััด) เป็็นบริิษััท
บริิหารสิินทรััพย์์ภายใต้้ขอบเขตที่่กำ� �ห
ำ นดโดยพระราชกำำ�หนดบริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ พ.ศ. 2541 และฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ธุุรกิิจของบริิษััทมีีดัังนี้้�
1. การบริิหารลููกหนี้้�ที่่�รัับซื้้�อหรืือรัับโอนจากสถาบัันการเงิินอื่่�น
แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทจะเน้้นไปที่่�การประนอมหนี้้�กัับลููกหนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่บริิษััทและ
ลููกหนี้้� เพื่่�อช่่วยให้้ลููกหนี้้�ที่สุ่� จุ ริิตได้้กลัับคืืนสู่่�ระบบเศรษฐกิิจได้้ต่อ่ ไป ถึึงแม้้จะอยู่่�ในขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินคดีีก็็ตาม
สร้้างการเติิบโตในธุุรกิิจลงทุุน และบริิหารสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพ โดยมุ่่�งเน้้นการหาโอกาสในการลงทุุนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยการลงทุุนในสิินทรััพย์์นั้้�น จะขึ้้�นอยู่่�กัับโอกาสและปััจจััยต่่างๆ หลายประการ ประกอบกัันไป เช่่น
สภาพเศรษฐกิิจ กฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง การขายหนี้้�ของสถาบัันการเงิิน ข้้อมููลเชิิงลึึกของพอร์์ตหนี้้� คู่่แ� ข่่ง ราคา
ประมููล ความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน โดยบริิษััทจะใช้้หลัักความสมเหตุุสมผลเป็็นหลัักในการพิิจารณา
2. การจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินรอการขาย
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด จััดหาสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพมาจากการเข้้าร่่วมประมููล
สิินทรััพย์์จากสถาบัันการเงิินอื่่น� เพื่่�อนำำ�มาบริิหารจััดการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ดังั กล่่าวให้้กลัับมาเป็็นสิินทรััพย์์
ปกติิภายในระยะเวลาอัันสั้้น� และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ระบบเศรษฐกิิจในที่่สุ� ดุ โดยพิิจารณา โอกาสความเป็็นไป
ได้้ในการประมููล อััตรากำำ�ไรที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ ความเป็็นไปได้้ที่่�จะเก็็บหนี้้�ได้้ แหล่่งเงิินทุุนที่่�ใช้้และสภาพคล่่อง
ของบริิษััทมููลค่่าทรััพย์์สิินรอการขายและมููลค่่าหลัักประกัันที่่�มีีอยู่่�ของลููกหนี้้� เป็็นต้้น
บริิษััทฯ จะทำำ�การจััดทรััพย์์สิินรอการขายทั้้�งหมดที่่�บริิษััทฯ ได้้มาเพื่่�อประเมิินความจำำ�เป็็นในการปรัับปรุุงหรืือ
ซ่่อมแซมทรััพย์์สิินดัังกล่่าว โดยอาศััยความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินรอการขาย หรืือ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� การตััดสิินใจในการลงทุุนปรัับปรุุงทรััพย์์สิินรอการขายขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพทรััพย์์และความ
คุ้้�มค่่าในการลงทุุน
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการที่่�สำำ�คััญของบริิษััทประกอบด้้วย	
1. การดำำ�เนิินกระบวนการปรัับโครงสร้้างหนี้้� เป็็นกระบวนการที่่บ� ริิษัทกั
ั บั ลููกหนี้้�สมัคั รใจแก้้ปัญั หาการชำำ�ระหนี้้�สินิ
โดยการกำำ�หนดข้้อตกลงในการชำำ�ระหนี้้�ขึ้้�นใหม่่ 			
2. กรณีีที่่�ไม่่สามารถหาข้้อยุุติิในเรื่่อ� งหนี้้�กับั ลููกหนี้้�ได้้ บริิษัทส
ั ามารถดำำ�เนิินการจำำ�หน่า่ ยทรััพย์์สินิ ที่่ม� าจากการ
รัับโอนชำำ�ระหนี้้�จากลููกหนี้้�และการบัังคัับคดีีกัับหลัักประกัันดัังกล่่าวออกไป ก่่อนการขายบริิษััทอาจจััดสรร
เงิินทุุนเพื่่�อก่่อสร้้างโครงการที่่�สร้้างค้้างไว้้ให้้แล้้วเสร็็จ เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิินนั้้�นมีีสภาพที่่�ดีีเพิ่่�มศัักยภาพในการ
ขายและมีีมููลค่่าเพิ่่�ม นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ยัังมีีเครืือข่่ายและช่่องทางการจััดจำำ�หน่า่ ยที่่จ� ะสามารถช่่วยเพิ่่�มโอกาส
ในการขายสิินทรััพย์์นั้้�นๆ ได้้ง่่ายขึ้้�น
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5.   ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิทัิ ัล จำำ�กััด (เดิิมชื่่�อ บริิษััท เอสอีี ดิิจิิทััล จำำ�กััด) มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลอัันได้้แก่่ การเป็็นนายหน้้าซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลและผู้้�ค้้าสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล และการเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิิจิิทััล
บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด ในฐานะผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล (“ICO Portal) ได้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น ICO
Portal ให้้กับั โครงการการออกแบบและเสนอขายโทเคนดิิจิทัิ ลั เพื่่�อการลงทุุนสิิริฮัิ บั ซึ่่ง� เป็็นโทเคนดิิจิทัิ ลั เพื่่�อการลงทุุน
ที่่อ� อกภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. เป็็นครั้้ง� แรกในประเทศไทย โดยมีีมููลค่่าการเสนอขายที่่� 2,400,000
บาท ซึ่่�งทรััพย์์สิินในโครงการดัังกล่่าวนั้้�นเป็็นการลงทุุนในสััญญาการขายและโอนสิิทธิิรายได้้ ในบริิษััทที่่�เป็็นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�ในกลุ่่�มอาคารสำำ�นัักงานสิิริิ แคมปััส และลงทุุนในหุ้้�นร้้อยละ 100 ในบริิษััทดัังกล่่าว โดยบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
ดิิจิิทััล จำำ�กััด ได้้ช่่วยเสนอขายและจััดจำำ�หน่่ายจนแล้้วเสร็็จเมื่่�อเดืือนตุุลาคม ปีี 2564
ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

สิินทรััพย์์ถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ แคปปิิตอล จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้โอนสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่ ระบบข้้อมููลสารสนเทศ อุุปกรณ์์
สำำ�นัักงานต่่างๆ ตลอดจนสััญญาเช่่าพื้้�นที่่� สััญญาเช่่าทรััพย์์สิินและสััญญาบริิการต่่างๆ ให้้แก่่บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย
ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2552 ตามแผนร่่วมลงทุุนเพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจหลัักทรััพย์์กัับธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด
(มหาชน) ทำำ�ให้้คงเหลืือสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
1.	สิินทรััพย์์ที่่�บริิษััทเช่่า ได้้แก่่ พื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงาน, อุุปกรณ์์สำำ�นัักงานและยานพาหนะ
2.	สิินทรััพย์์ที่่�บริิษััทเป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์� ได้้แก่่ ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า, อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน และยานพาหนะ
สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ประเภท/ลัักษณะทรััพย์์สิิน

ลัักษณะกรรมสิิทธิิ

	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า		
เป็็นเจ้้าของ
	อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน		
เป็็นเจ้้าของ
	ยานพาหนะ		
เป็็นเจ้้าของ
		รวม		

มููลค่่า (ล้้านบาท)

ภาระผููกพััน

0.26
1.45
0.46
2.17

ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

รายละเอีียดสิินทรััพย์์ที่่�บริิษััทเช่่า
ประเภท

คู่่�สััญญา

ห้้อง 1802 ชั้้�น 18
บริิษััท เคเอสแอล
อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์
เรีียลเอสเทต จำำ�กััด
ห้้อง 1901 ชั้้�น 19
บริิษััท เคเอสแอล
อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์
เรีียลเอสเทต จำำ�กััด
เครื่่�องถ่่ายเอกสาร
บริิษััท พีี.เอส.ดัับเบิิลยูู.
		ยููไนเต็็ด จำำ�กััด

พื้้�นที่่� กำำ�หนดระยะเวลาเช่่า ค่่าเช่่าและ
(ต.ร.ม.)
ค่่าบริิการ
ต่่อเดืือน

รููปแบบ
สััญญา

290 1 ก.พ. 62-31 ม.ค. 65

197,928

3 ปีี

275 1 ก.พ. 62-31 ม.ค. 65

167,632

3 ปีี

3,424

3 ปีี

-

20 ธ.ค. 62-19 ธ.ค. 65
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ประเภท

รถยนต์์
รถยนต์์

คู่่�สััญญา

พื้้�นที่่� กำำ�หนดระยะเวลาเช่่า ค่่าเช่่าและ
(ต.ร.ม.)
ค่่าบริิการ
ต่่อเดืือน

บริิษััท คิิว.ซีี.ลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด
บริิษััท คิิว.ซีี.ลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด

-

5 พ.ย. 63-4 ต.ค. 67
15 ต.ค. 64-14 ก.ย. 68

66,875
64,200

รููปแบบ
สััญญา
47 เดืือน
47 เดืือน

ทรััพย์์สิินรอการขาย
บริิษัทั ฯ รัับโอนที่่ดิ� ินเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�จากลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อซื้้�อหลัักทรััพย์์ ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
เอกสารกรรมสิิทธิ์์�เลขที่่�

สถานที่่�ตั้้�ง

เนื้้�อที่่�

โฉนดที่่�ดิินเลขที่่� 19878	ตำำ�บลบางอ้้อ อำำ�เภอบ้้านนา จ. นครนายก

411 ตารางวา

มููลค่่าตามบััญชีี 
(ล้้านบาท)
0.69

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
	สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
		

รายการ

	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
	อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เฟอร์์นิิเจอร์์และติิดตั้้�ง
		รวม

ราคาทุุน
(ล้้านบาท)
2.98
5.11
1.48
0.31
9.88

มููลค่่าตามบััญชีี อายุุการใช้้งาน
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 64
เฉลี่่�ย
(ล้้านบาท)
(ปีี)

อายุุใช้้งานแล้้ว
เฉลี่่�ย
(ปีี)

5
5.00
0.32
3
2.81
0.10
5
4.66
0.06
5
4.03
0.48			

อายุุใช้้งานแล้้ว
ที่่�เหลืือเฉลี่่�ย
(ปีี)
0.19
0.34
0.97

	รายละเอีียดสิินทรััพย์์ที่่�บริิษััทเช่่า
ประเภท
	ห้้อง 807A ชั้้�น 8
อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์
เครื่่�องถ่่ายเอกสาร	
			
	ยานพาหนะ		
			
			
ส่่วนที่่� 1
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คู่่�สััญญา

พื้้�นที่่�
(ต.ร.ม.)

กำำ�หนดระยะเวลาเช่่า ค่่าเช่่าต่่อเดืือน รููปแบบสััญญา

บริิษัทั เคเอสแอล
34.30 1 ก.พ. 62-31 ม.ค. 65
เรีียลเอสเตท จำำ�กััด
บริิษัทั แคนนอน
8 ก.ค. 63-7 ก.ค. 67
มาร์์เก็็ตติ้้�ง (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
บริิษัทั ล็็อตเต้้
เรนท์์-อะ-คาร์์
(ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
20 ธ.ค. 61-19 ธ.ค. 65

18,008

3 ปีี

2,550

48 เดืือน

39,055

48 เดืือน

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำ�กั
ำ ดั
	สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายการ

ราคาทุุน

มููลค่่าตามบััญชีี อายุุการใช้้งาน
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 64
เฉลี่่ย�
(ล้้านบาท)
(ปีี)

(ล้้านบาท)
	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
	อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์
	อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
		รวม

10.74
3.75
0.31
14.80

อายุุใช้้งานแล้้ว
เฉลี่่�ย
(ปีี)

8.40
5
1.09
2.08
3
1.34
0.21
5
1.61
10.69			

อายุุการใช้้งาน
ที่่�เหลืือเฉลี่่ย�
(ปีี)
3.91
1.66
3.39

	รายละเอีียดสิินทรััพย์์ที่่�บริิษัทั เช่่า
ประเภท

คู่่�สััญญา

พื้้�นที่่�
(ต.ร.ม.)

	ห้้อง 204, 205, 210 ชั้้�น 2 บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด
	ศููนย์์การค้้าฮาบิิโตะ
(มหาชน)
	ห้้อง 204, 205, 210 ชั้้�น 2 บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด
	ศููนย์์การค้้าฮาบิิโตะ
(มหาชน)
เครื่่�องถ่่ายเอกสาร	
บริิษััท ฟููจิิ ซีีร็็อกซ์์
			
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
	ยานพาหนะ		
บริิษััท กรุุงไทย ไอบีีเจ
			ลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด

กำำ�หนดระยะเวลาเช่่า ค่่าเช่่าต่่อเดืือน รููปแบบสััญญา

284

15 พ.ย. 63-14 พ.ย. 66

154,130

3 ปีี

236

1 ต.ค. 64-14 พ.ย. 66

127,730

2 ปีี

-

22 ก.ค. 62-21 ก.ค. 66

3,000

4 ปีี

-

29 ต.ค. 63-29 ก.ย. 67

85,600

47 เดืือน

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กัดั
	สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
		

รายการ

ราคาทุุน
(ล้้านบาท)

	อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์

0.03

มููลค่่าตามบััญชีี อายุุการใช้้งาน
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 64
เฉลี่่�ย
(ล้้านบาท)
(ปีี)
0.03

3

อายุุใช้้งานแล้้ว
เฉลี่่ย�
(ปีี)

อายุุการใช้้งาน
ที่่�เหลืือเฉลี่่�ย
(ปีี)

-

3

ส่่วนที่่� 1

29

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในกลุ่่�ม มีีนโยบายในการลงทุุนในเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และ
ตราสารทุุน เพื่่�อมุ่่�งสร้้างผลตอบแทนที่่ดีีมีี
� การกระจายความเสี่่ย� งไม่่ให้้เกิิดการกระจุุกตััวในหลัักทรััพย์์ใดหลัักทรััพย์์หนึ่่ง� เกิินควร
โดยพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของโอกาสในการลงทุุน ณ เวลานั้้�น ทั้้�งในด้้านผลตอบแทนที่่�คาดว่่าจะได้้รัับและความเสี่่ย� ง
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นเป็็นสำำ�คััญ
สำำ�หรัับบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) ภายหลัังการโอนธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ไปยัังบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย
ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด บริิษััทเน้้นการประกอบธุุรกิิจหลัักคืือการลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทมีี
ั เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ประเภทตั๋๋�วแลกเงิินจำำ�นวน 93.16 ล้้านบาท, เงิินลงทุุนในตราสารทุุน
และหน่่วยลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศรวมจำำ�นวน 7,077.81 ล้้านบาท, ตลอดจนหุ้้�นกู้้�ภาคเอกชน 19.99 ล้้านบาท
และเงิินลงทุุนอื่่�นๆ จำำ�นวน 319.48 ล้้านบาท
บริิษัทั ได้้จัดั ตั้้ง� คณะกรรมการการลงทุุนเพื่่�อพิิจารณาคััดเลืือกบริิษัทหรืื
ั อหลัักทรััพย์์ที่จ่� ะลงทุุน กำำ�หนดมาตรการบริิหารความ
เสี่่�ยงการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้การลงทุุนเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส ลดความเสี่่ย� ง โดยในนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิได้้กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์จำำ�กััดวงเงิินลงทุุน รวมถึึงการป้้องกัันความเสี่่ย� ง เพื่่�อบรรเทาความเสีียหายจากการลดค่่าของเงิินลงทุุนไว้้ด้้วย
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในกลุ่่�มถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสิินทรััพย์์
ทางการเงิิน ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
นโยบายการบััญชีี
1) การรัับรู้้�รายได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ถืือเป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่าย ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
ดอกเบี้้�ยจากเงิินลงทุุนถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้างโดยคำำ�นึึงถึึงผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง
เงิินปัันผลจากเงิินลงทุุนถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อมีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
2) การแสดงรายการในงบการเงิิน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ต้้นทุุนการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการซื้้�อ
การออกตราสารสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (นอกจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่ายุุติธรร
ิ มผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน) เพิ่่�ม
หรืือหัักจากมููลค่่ายุุติธรร
ิ มของสิินทรััพย์์ทางการเงิินตามความเหมาะสม เมื่่�อรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก ต้้นทุุนการทำำ�
รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินหรืือหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน รัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�รัับรู้้�ทั้้�งหมดวััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหรืือมููลค่่ายุุติิธรรม ขึ้้�นอยู่่�กัับการจััด
ประเภทรายการของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
• ตราสารหนี้้�ที่ถืื�่ อครองตามโมเดลธุุรกิจิ ที่่มีีวั
� ตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่อ� รัับกระแสเงิินสดตามสััญญา และทำำ�ให้้เกิิดกระแสเงิินสดซึ่่ง� เป็็นการ
จ่่ายเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้ย� จากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่กำ� �ห
ำ นดให้้ วััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่า่ ย
• ตราสารหนี้้�ที่ถืื�่ อครองตามโมเดลธุุรกิจิ ที่่มีีวั
� ตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์ทั้้ง� เพื่่อ� รัับกระแสเงิินสดตามสััญญาและเพื่่อ� ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และทำำ�ให้้เกิิดกระแสเงิินสดซึ่่�งเป็็นการจ่่ายเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติธรร
ิ มผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
• เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�อื่่�นทั้้�งหมดและตราสารทุุนวััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ส่่วนที่่� 1

30

การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษััทรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นกัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
จำำ�นวนเงิินของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจะถููกวััดมููลค่่าใหม่่ทุุกวัันที่่�รายงานเพื่่�อให้้สะท้้อนการเปลี่่�ยนแปลง
ของความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตจากที่่�เคยรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้อง
บริิษััทรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ เมื่่�อมีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิตตั้้�งแต่่รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก แต่่อย่่างไรก็็ตามหากความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินไม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญตั้้�งแต่่รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก
บริิษััทวััดมููลค่่าของค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิินนั้้�นด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�เท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาด
ว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุแสดงถึึงผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาด
ว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากเหตุุการณ์์ปฏิิบััติิผิิดสััญญาที่่�มีีความเป็็นไปได้้ว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�คาดไว้้ ใน
ทางกลัับกัันผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้าแสดงถึึงสััดส่่วนของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาด
ว่่าจะเกิิดตลอดอายุุที่่�คาดว่่าจะเกิิดจากเหตุุการณ์์ปฏิิบััติิผิิดสััญญาของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�มีีความเป็็นไปได้้ว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ภายใน 12 เดืือนหลัังจากวัันที่่ร� ายงาน
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อยมีีเงิินลงทุุนทั้้�งตราสารหนี้้�และ
ตราสารทุุนโดยมีีมููลค่่ายุุติิธรรมรวม 7,510.44 ล้้านบาท ซี่่�งได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อการปรัับมููลค่่าตามมููลค่่ายุุติธรร
ิ มของหลัักทรััพย์์
นั้้�นๆ ตามมาตรฐานการบััญชีีแล้้ว
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทอื่่�น
บริิษััทมีีนโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทอื่่�นในเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อเป็็นการสร้้างและขยายเครืือข่่ายธุุรกิิจ
ตลอดจนการขยายฐานลููกค้้าและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายให้้ครอบคลุุม บริิษััทจะลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีโอกาสและแนวโน้้ม
การเติิบโตที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสููงสุุดให้้กัับธุุรกิิจของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ ซี่่�งการลงทุุนจะพิิจารณาจาก
ผลตอบแทนและความเสี่่�ยงในระยะยาว ตลอดจนความเหมาะสมและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร และไม่่มีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทย่่อยของบริิษััทประกอบด้้วย
1. บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็กซ์์สปริงิ จำำ�กัดั มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 200 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 40,000,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 5 บาท
2. บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริงิ เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กัดั มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 25 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 2,500,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
3. บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 475 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 4,750,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
4. บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
5. บริิษัทั พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 44 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 440,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
6. บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
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7. บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
8. บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
	ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทย่่อยดัังกล่่าว
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทได้้ลงทุุนในบริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด, บริิษัทั เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย)จำำ�กััด
และบริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษัทร่
ั ่วม
บริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญบริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วม มููลค่่า
เงิินลงทุุน 26 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 260,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท คิิดเป็็นสััดส่่วนการลงทุุน
ร้้อยละ 26 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญบริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วม มููลค่่าเงิินลงทุุน
217.80 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,800,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท คิิดเป็็นสััดส่่วนการลงทุุน
ร้้อยละ 30 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด
บริิษััทบัันทึึกเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�แสดงไว้้ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการตามวิิธีีราคาทุุน ซึ่่�งเป็็นไปตาม
มาตรฐานการบััญชีี เรื่่�อง งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีตััวแทนเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�นดัังนี้้�
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�น
บริิษััทย่่อย
• บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
		
		
		
• บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด
		
		
• บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด
		
		
• บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด
		
• บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
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กรรมการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นายระเฑีียร ศรีีมงคล
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
นายระเฑีียร ศรีีมงคล
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
นายระเฑีียร ศรีีมงคล
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ

บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�น

กรรมการ

• บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด
		
• บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด
		
• บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด
		

•
•
•
•
•
•

นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ

บริิษััทร่่วม
• บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด
		
		
		
• บริิษัทั เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด
• บริิษัทั แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด

• นายระเฑีียร ศรีีมงคล
• นางสาววรางคณา อััครสถาพร
• นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
•	หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่
- ไม่่มีี - ไม่่มีี -

บริิษััทอื่่�น
• BCEL-KT Securities Co., Ltd.
•	ตััวแทนจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
ลงทุุนโดยบริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด		 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด
• KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
•	ตััวแทนจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
ลงทุุนโดยบริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด		 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด
• Deepscope Pte. Ltd.
•	ตััวแทนจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
ลงทุุนโดยบริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด		 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด
หมายเหตุุ:		ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อ “ข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อย บริิษัทร่
ั ่วม และบริิษัทที่
ั ่�
เกี่่ย� วข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564”
1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม 
1) ธุุรกิิจการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นๆโดยบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด,
บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด, บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด, บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด,
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด, และโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด
2)	ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ โดยบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด, BCEL-KT Securities Company Limited และ
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
3)	ธุุรกิิจจััดการกองทุุน โดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
4)	ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ โดยบริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด
5)	ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทััล โดยบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด
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30.76%

49.15%

30%

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 791,474 ดอลล่่าร์์ สิิงคโปร์์ (ประมาณ 19.24 ล้้านบาท)

Deepscope Pte. Ltd.
(Deepscope)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 15,000 ล้้านจ๊๊าด (ประมาณ 421.38 ล้้านบาท)

KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
(KTzRH)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว100,000 ล้้านกีีบ (ประมาณ 385.07 ล้้านบาท)

BCEL-KT Securities Company Limited
(BCEL-KT)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 2,137.80 ล้้านบาท

บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด
1. กิิจการเป็็นนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ
2. กิิจการเป็็นตััวแทนซื้้�อขายสััญญาซืือขายล่่วงหน้้า
3. กิิจการค้้าหลัักทรััพย์์
4. กิิจการค้้าหลัักทรััพย์์อัันเป็็นตราสารแห่่งหนี้้�
5. กิิจการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์
6. กิิจการที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
7. กิิจการยืืมและการให้้ยืืมหลัักทรััพย์์
8. กิิจการใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิอนุุพัันธ์์ และตราสารอนุุพัันธ์์
9. กิิจการจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
10. กิิจการซื้้�อขาย หรืือแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

49.71%

ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจประเภทที่่�ปรึึกษาการลงทุุน
และธุุรกิิจลงทุุนอื่่�นๆ

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 200 ล้้านบาท

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
1. จััดการกองทุุนรวม
2. จััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
ประเภทกองทุุนส่่วนบุุคคล
3. จััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
ประเภทกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ
4. การเป็็นผู้้�จััดการเงิินทุุน
สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
5. การเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์
เพื่่�อการลงทุุนใน
อสัังหาริิมทรััพย์์

100%

ธุุรกิิจจััดการลงทุุน

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
ดิิจิิทััล จำ�กั
ำ ัด
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 475 ล้้านบาท

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 25 ล้้านบาท

100%

ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล

บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์
เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำ�กั
ำ ัด

100%

ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์

100%

100%

100%

100%

100%

30%

26%

บริิษััท เซนติิเมนทััล
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 44 ล้้านบาท

บริิษััท พีีเค แลนด์์
โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 60 ล้้านบาท

บริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ
จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว 100 ล้้านบาท

ธุุรกิิจลงทุุน

นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
ชื่่�อบริิษััท

สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ ประเภทหุ้้�น จำำ�นวนหุ้้�นที่่� จำำ�นวนหุ้้�น มููลค่่าเงิิน สััดส่่วน
ออกจำำ�หน่่าย ที่่�ถืือ
ลงทุุน การถืือหุ้้�น
(ล้้านบาท) (ร้้อยละ)

บริิษััทย่่อย
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการ	 เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์ 	หลัักทรััพย์์ประเภท	สามััญ
กองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด	ชั้้�น 19 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
การจััดการกองทุุนรวม
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
กองทุุนส่่วนบุุคคล
		
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
		
และเป็็นผู้้�จััดการ
		
กองทรััสต์์เพื่่�อการ
		
ลงทุุนใน
		
อสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์ รัับซื้้�อ รัับโอนและ	สามััญ
เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด	ชั้้�น 19 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
รัับจ้้างบริิหาร
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500	สิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพ
		
ของสถาบัันการเงิิน
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล 	ห้้อง 204, 205, 210	สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล	สามััญ
จำำ�กััด	ศููนย์์การค้้าฮาบิิโตะ ชั้้�น 2
เลขที่่� 1 ถนนอ่่อนนุุช
	ซอยริิมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนืือ
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์ ลงทุุนในบริิษััทจำำ�กััด	สามััญ
อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด	ชั้้�น 18 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
บริิษััท พีีเค แลนด์์
เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์ ลงทุุนใน	สามััญ
โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด	ชั้้�น 18 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
อสัังหาริิมทรััพย์์
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์ ลงทุุน	สามััญ
อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด	ชั้้�น 18 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์ ลงทุุน	สามััญ
อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด	ชั้้�น 18 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์ ลงทุุน	สามััญ
อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด	ชั้้�น 18 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500

40,000,000

40,000,000

408.23

100.00

2,500,000

2,500,000

25.00

100.00

4,750,000

4,750,000

475.00

100.00

10,000

10,000

1.00

100.00

440,000

440,000

44.00

100.00

10,000

10,000

1.00

100.00

10,000

10,000

1.00

100.00

10,000

10,000

1.00

100.00
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ชื่่�อบริิษััท

สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ ประเภทหุ้้�น จำำ�นวนหุ้้�นที่่� จำำ�นวนหุ้้�น มููลค่่าเงิิน สััดส่่วน
ออกจำำ�หน่่าย ที่่�ถืือ
ลงทุุน การถืือหุ้้�น
(ล้้านบาท) (ร้้อยละ)

บริิษััทร่่วม
				
บริิษััทหลัักทรััพย์์
เลขที่่� 287 อาคารลิิเบอร์์ตี้้� สแควร์์	หลัักทรััพย์์	สามััญ 259,127,200 128,801,600 1,244.10
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด	ชั้้�น 16 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
บริิษััท เซนติิเมนทััล
เลขที่่� 1126/2 อาคารวานิิช 2	นำำ�เข้้า ส่่งออก	สามััญ
1,000,000
260,000
26.00
(ประเทศไทย) จำำ�กััด	ชั้้�น 28 ห้้อง 2801 	จััดจำำ�หน่่ายปลีีก
ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่
และส่่งน้ำำ�ห
� อม
แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี
และเครื่่�องสำำ�อาง
กรุุงเทพฯ 10400
บริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ เลขที่่� 496-502 อาคารอััมริินทร์์	ธุุรกิิจด้้านสุุขภาพ	สามััญ
6,000,000 1,800,000 217.80
จำำ�กััด	ทาวเวอร์์ ชั้้�น 5 	ด้้านธุุรกิิจโยคะ
	ห้้องเลขที่่� เอส01.4 	สตููดิิโอ อาหาร
ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี
และโรงแรม
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
บริิษััทอื่่�น							
บริิษััท คริิสตััล ซิิลด์์
เลขที่่� 2232 ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่	ธุุรกิิจการบำำ�รุุงรัักษา	สามััญ
272,920
32,750
37.80
โปรเฟสชั่่�นนอล คาร์์
แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง
และการซ่่อมระบบ
โค้้ทติ้้�ง จำำ�กััด
กรุุงเทพฯ 10310
เครื่่�องยนต์์และ
		ชิ้้�นส่่วนยานยนต์์

49.71
26.00

30.00

12.00

ผู้้�ถืือหุ้้�น
	ผู้้�ถืือหุ้้�น 10 อัันดัับแรก (ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564)
ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
1. บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)
2. นายมงคล ประกิิตชััยวััฒนา
3. บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
4. ELEVATED RETURNS LLC
5. นายชููชาติิ เพ็็ชรอำำ�ไพ
6. UBS AG SINGAPORE BRANCH
7. MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS
8. น.ส. กมลกานต์์ ศรีีมงคล
9. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
10. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT
	อื่่�นๆ
	รวม
ส่่วนที่่� 1
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 จำำ�นวนหุ้้�น

%

1,221,281,042
891,789,335
829,919,621
747,558,846
443,297,276
427,523,368
300,000,000
227,071,999
213,041,047
174,996,122
3,426,957,008
8,903,435,664

13.717
10.016
9.321
8.396
4.979
4.802
3.369
2.550
2.393
1.965
38.490
100.000

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ไม่่ได้้มีีส่่วนในการกำำ�หนดนโยบาย การจััดการ หรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษัทั ฯ เข้้าไปถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ดัังนี้้�
1) บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

2) บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

3) บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

4) บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

5) บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

ส่่วนที่่� 1
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6) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

7) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

8) บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99
0.01

9) บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1	ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
3	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
50.00
49.71
0.29

10) บริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม)
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6
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ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท วิิทยาสิิทธิ์์� จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เบทเตอร์์เวย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
นายนิิพนธ์์ รัักศรีีอัักษร	
นายจริินทร์์ ศัักดิ์์�ศิิริิศิิลป์์
นายโรเบิิร์์ต แมน ฟาย หลี่่�

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
40.00
26.00
21.80
7.70
3.00
1.50

11) บริิษัทั แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม)
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
นางสาวเบญจพร การุุณกรสกุุล
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
นางสาวจิิตติิมา การุุณกรสกุุล
นางสาวอรวรรณ การุุณกรสกุุล
นางสาวอััญชลีี การุุณกรสกุุล
นางรััตนา การุุณกรสกุุล

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
40.00
30.00
20.00
5.00
2.50
2.50

12) บริิษัทั คริิสตััล ซิิลด์์ โปรเฟสชั่่�นนอล คาร์์ โค้้ทติ้้�ง จากััด (บริิษััทร่่วม)
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
นายชิินพล จงประเสริิฐ
นางธีีรรััตน์์ จงประเสริิฐ
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
นายวธัันย์์ สวััสดิชัิ ัยนัันทา
นางสาวสุุภััทรภรณ์์ เชื้้�อเงิิน
นางสาวช่่อผกา ธีีระเดชากุุล

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
34.43
34.43
12.00
6.38
6.38
6.38

การเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทร่่วมหรืือบริิษััทย่่อยในฐานะตััวแทนของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จะพิิจารณา
จากคุุณสมบััติแิ ละการไม่่มีีลักั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายอื่่�นๆ ประกอบ
การพิิจารณา กรณีีบริิษััทฯ จะแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบ หรืือกรรมการชุุดใดๆ จะพิิจารณาให้้
เป็็นไปตามกฎหมายดัังกล่่าวกำำ�หนดเช่่นเดีียวกััน
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทฯ ในบริิษััท
ร่่วมหรืือบริิษัทย่
ั อ่ ยในการควบคุุมหรืือมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายที่่สำ� ำ�คัญั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยบริิษัทั ฯ มอบหมาย
ให้้ตััวแทนของบริิษััทปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�ในฐานะกรรมการและอนุุกรรมการชุุดต่่างๆ หรืือเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะ
ยึึดหลัักการควบคุุมภายในที่่�ดีี โดยพิิจารณากำำ�หนดขั้้�นตอน วิิธีีการปฏิิบััติิ อำำ�นาจอนุุมััติิต่่างๆ เพื่่�อมิิให้้กรรมการหรืือ
ผู้้�บริิหารมีีอำำ�นาจในการปฏิิบััติิงานที่่ทำ� ำ�ให้้บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นเสีียหาย
บริิษัทั ฯ มีีกลไกในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทร่่วมหรืือบริิษััทย่่อยที่่�มีีผลให้้การเปิิดเผยข้้อมููลฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
การทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทดัังกล่่าวกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ หรืือการทำำ�รายการสำำ�คััญ
อื่่น� ใดของบริิษัทดั
ั งั กล่่าว ให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง และเป็็นไปในทำำ�นองเดีียวกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษัทั ฯ โดยบริิษัทร่
ั ว่ มและบริิษัทั
ย่่อยของบริิษััทฯ เป็็นบริิษััทหลัักทรััพย์์ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และบริิษััทที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตาม
กฎหมายอื่่�น มีีหน้้าที่่�ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ตามปกติิ รวมทั้้�งกรณีีที่่�บริิษััทฯ บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อย
จััดให้้มีีบุุคลากรที่่�มีีหน้้าที่่ที่� ่�จะต้้องทำำ�งานประสานกัันในเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นปกติิ รวมทั้้�งมีีคณะกรรมการตรวจสอบ
หรืือหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลที่่เ� ป็็นอิิสระของแต่่ละบริิษัทั เป็็นผู้้�กำำ�กับั ดููแลหรืือให้้ความคิิดเห็็นในเรื่่อ� งดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามหลััก
เกณฑ์์ที่่�ถููกต้้อง โดยบุุคคลที่่�ได้้รับั แต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นกรรมการในบริิษััทย่อ่ ยหรืือบริิษััทร่ว่ ม มีีหน้้าที่่ดำ� ำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นๆ อย่่างโปร่่งใส
ส่่วนที่่� 1
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บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�หนดระบบการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอในบริิษัทย่
ั อ่ ยที่่เ� ป็็นบริิษัทที่
ั ปร
่� ะกอบธุุรกิจิ หลััก
และกลไกอื่่�นในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยดัังกล่่าว เช่่น
1. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในการประชุุมในวาระที่่�มีีความสำำ�คััญต่่างๆ
เช่่น การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การเลิิกบริิษััทย่่อย เป็็นต้้น
2. ในทางบริิหาร บริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้ตัวั แทนที่่บ� ริิษัทั ฯ ส่่งเข้้าไปเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารของบริิษัทย่
ั อ่ ยหรืือบริิษัทร่
ั ว่ ม
มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่างๆ รวมถึึงปััญหา อุุปสรรคต่่างๆ ในการประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย
ไตรมาสละครั้้ง� หรืือกรณีีที่มีี่� เรื่่อ� งใดที่่ต้� อ้ งจััดประชุุมเร่่งด่่วน บริิษัทั ฯ จะจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการเพื่่�อรัับทราบ
และอนุุมััติิหรืือพิิจารณาทางแก้้ไขปััญหาต่่อไป
บริิษัทั ฯ มีีข้้อตกลงกัับธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน) ในการบริิหารจััดการบริิษััทหลัักทรััพย์์ เคทีี ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด (ปััจจุุบััน
เปลี่่ย� นชื่่�อเป็็น บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วม โดยข้้อตกลงที่่มีีส
� าระสำำ�คััญต่่อการบริิหารงาน
คืือ บริิษััทฯ จะโอนสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้งานในการดำำ�เนิินกิิจการและบุุคลากรไปยัังบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด เพื่่�อ
รองรัับภาวะการแข่่งขัันที่่รุ� นุ แรงขึ้้น� ในธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ จากการเปิิดเสรีีธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ โดยบริิษััทฯ จะหยุุดประกอบธุุรกิจิ
หลัักทรััพย์์และธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าชั่่�วคราวตามสััญญาที่่�ระบุุว่่า ห้้ามบริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจที่่�เป็็นการแข่่งขัันกัับ
บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด และทั้้�งสองฝ่่ายต่่างมีีอำำ�นาจในการตั้้�งตััวแทนของตนเพื่่�อเข้้ามาเป็็นกรรมการหรืือ
ผู้้�บริิหารได้้
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้มีีบทบาทในการกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯให้้เป็็นไปโดยถููกต้้องตามกฎหมาย
และระเบีียบต่่างๆ ไม่่พบกรณีีที่่�บริิษััทฯ กระทำำ�การฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบของทางการแต่่อย่่างใด
1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 5,129,173,402.50 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 4,451,717,832 บาท แบ่่ง
เป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 8,903,435,664 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท หุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
1.5 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 4 (XPG-W4) โดยมีี
รายละเอีียด ดัังนี้้�
ชนิิด		
:	ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ และเปลี่่�ยนมืือได้้
จำำ�นวนที่่�ออกและเสนอขาย	
: 413,031,684 หน่่วย
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกเพื่่�อรองรัับ
: 1,672,546,564 หุ้้�น
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ลัักษณะการเสนอขาย	
:	จััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญเดิิมของบริิษััทฯ ตามสััดส่่วน (Right Offering)
			 ในอััตรา 4 หุ้้�นสามััญเดิิม : 1 ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ (กรณีีมีีเศษให้้ปััดทิ้้�ง)
ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย	
: 0.00 บาท
วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
:	วัันที่่� 18 เมษายน 2562
อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
: 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ส่่วนที่่� 1
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อััตราการใช้้สิิทธิซื้ิ ้�อหุ้้�นสามััญ

: ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย มีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญได้้ 6.621 หุ้้�น (อาจเปลี่่�ยนแปลง
ในภายหลัังตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิ)
ราคาการใช้้สิิทธิซื้ิ ้�อหุ้้�นสามััญ
: 0.815 บาท ต่่อ 1 หุ้้�นสามััญใหม่่ (อาจปลี่่�ยนแปลงในภายหลัังตามเงื่่�อนไขการ
ปรัับสิิทธิิ)
วัันใช้้สิิทธิิ
:	ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ สามารถใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิได้้ทุุกวัันทำำ�การ
สุุดท้้ายของทุุก ๆ ไตรมาส คืือ เดืือนมีีนาคม เดืือนมิิถุุนายน เดืือนกัันยายน และ
เดืือนธัันวาคม ของแต่่ละปีีปฏิิทิินตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ครั้้�งที่่� 4
(หากวัันทำำ�การสุุดท้้ายของไตรมาสเป็็นวัันหยุุดทำำ�การให้้เลื่่�อนเป็็นวัันก่่อนหน้้า)
วัันแรกที่่�ใช้้สิิทธิิ
:	วัันที่่� 28 มิิถุุนายน 2562 (กรณีีที่่�วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิตรงกัับวัันหยุุดทำำ�การของ
บริิษััทฯ ให้้เลื่่�อนวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว เป็็นวัันทำำ�การสุุดท้้ายก่่อนหน้้า
วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งดัังกล่่าว)
วัันสุุดท้้ายที่่�ใช้้สิทธิ
ิ ิ
:	วัันที่่� 17 เมษายน 2567 ซึ่่�งเป็็นวัันที่่�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิมีีอายุุครบกำำ�หนดอายุุ
5 ปีี (กรณีีที่่�วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิตรงกัับวัันหยุุดทำำ�การของบริิษััทฯ ให้้เลื่่�อน
วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว เป็็นวัันทำำ�การสุุดท้้ายก่่อนหน้้าวัันกำำ�หนดการ
ใช้้สิิทธิิครั้้�งดัังกล่่าว)
ตลาดรองของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ :	ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้้�นสามััญที่่�เกิิดจาก : บริิษัทั ฯ จะนำำ�หุ้้�นสามััญที่่เ� กิิดจากการใช้้สิทธิ
ิ ติ ามใบสำำ�คัญั แสดงสิิทธิเิ ข้้าจดทะเบีียน
เป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่มีี่� การ	 : 134,578,418 หน่่วย
ใช้้สิิทธิิไปแล้้ว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ยััง
: 278,453,266 หน่่วย
ไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลเมื่่อ� บริิษัทั ฯ มีีผลกำำ�ไรและมีีสภาพคล่่องเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และจะต้้องได้้รับั
ความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
สำำ�หรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่อ่ ย จะขึ้้น� อยู่่�กับั การกำำ�หนดของคณะกรรมการบริิษััทแต่่ละบริิษััท และจะต้้อง
ได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทนั้้�น
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2. การบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง
2.1 ความเสี่่�ยงจากการลงทุุนของบริิษััทฯ

บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ แคปปิิตอล จำำ�กัดั (มหาชน) เดิิมชื่่อ� บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์ ซีีมิิโก้้ จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้จดทะเบีียนเปลี่่ย� นแปลง
ชื่่�อบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับการประกอบธุุรกิจิ ในปััจจุุบันั ที่่มีี� การลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ การประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์อื่่น� ๆ
ของบริิษัทั ฯ ได้้แก่่ การเป็็นนายหน้้าซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ การค้้าหลัักทรััพย์์ การเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษาทางการเงิิน และการจััดจำำ�หน่า่ ย
หลัักทรััพย์์ บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจดัังกล่่าวผ่่านทางบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด (“กรุุงไทย ซีีมิิโก้้” หรืือ เดิิม
ชื่่�อบริิษััทหลัักทรััพย์์ เคทีี ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วม บริิษััทฯ ยัังได้้เข้้าไปลงทุุนในธุุรกิิจต่่างๆ อัันได้้แก่่ ธุุรกิิจ
หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนภายใต้้การบริิหารงานโดยบริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็กซ์์สปริงิ จำำ�กัดั ธุุรกิจิ บริิหารสิินทรััพย์์
ภายใต้้บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริงิ เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กัดั และ การประกอบธุุรกิจิ สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั ภายใต้้ บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ
ดิิจิิทััล จำำ�กััด รวมถึึงลงทุุนในบริิษััทร่่วมจำำ�นวน 3 บริิษััท คืือ 1) บริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด 2)
บริิษััทแอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด และ 3) Deepscope Pte. Ltd. นอกจากนี้้� ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2564
เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ โดยมีีทุุนจดทะเบีียนเดิิมจำำ�นวน
1,240,302,463 บาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่จำ�ำ นวน 5,129,173,403 บาท ซึ่่�งบริิษััทสามารถระดมทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
จำำ�นวน 3,624,849,369 บาท และ ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น 4,200,629,498 บาท ทำำ�ให้้สามารถระดมทุุนทั้้�งหมดจำำ�นวน
7,825,478,867 บาท บริิษััทฯมีีแผนการใช้้เงิินเพิ่่�มทุุนนี้้�เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาและขยายธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
ของกลุ่่�มบริิษััท ขยายการลงทุุนในธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลและธุุรกิิจอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมและเพิ่่�มเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนของกลุ่่�มธุุรกิิจ ตามแผนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่่�วางไว้้เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ
ความเสี่่ย� งที่่สำ� �คั
ำ ญั จากการลงทุุนคืือความเสี่่ย� งจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไปลงทุุน บริิษัทั ฯ มีีพััฒนาการที่่สำ� �คั
ำ ญั ที่่ช่� ว่ ย
ลดความเสี่่�ยงจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�บริิษััทฯ นำำ�ไปลงทุุนในกิิจการต่่างๆ ได้้แก่่ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด (บลจ.เอ็็กซ์์สปริิง) โดยในปััจจุุบัันบลจ. เอ็็กซ์์สปริิง ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภทการจััดการกองทุุน
รวม การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล การจััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และการเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ รวมถึึงการขยายสู่่�ธุรกิ
ุ ิจใหม่่คืือ การเป็็นผู้้�จััดการเงิินทุุนสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset Fund Manager)
และการเป็็นนายหน้้าซื้้�อขาย ค้้า และจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุน (LBDU) ซึ่่�งขณะนี้้�บริิษััทกำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่าง
การดำำ�เนิินการเพื่่�อขอใบอนุุญาต นอกจากนี้้� บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบ
เสนอขายโทเคนดิิจิทัิ ัล (“ICO Portal”) จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ในปีี 2562 และ
ได้้ทำ�หน้
ำ ้าที่่�เป็็น ICO Portal ในโครงการการออกและเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลเพื่่�อการลงทุุนสิิริิฮัับ ซึ่่�งเป็็นการออกและเสนอ
ขายโทเคนดิิจิทัิ ลั เพื่่�อการลงทุุนที่่อ� ยู่่ภ� ายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. เป็็นครั้้ง� แรกในประเทศไทย และอยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการเพื่่�อขอใบอนุุญาตการเป็็นนายหน้้าซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset Broker) และใบอนุุญาตการเป็็นผู้้�ค้้า
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset Dealer)
โดยสรุุปแล้้ว บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการต่่างๆ ตามแผนกลยุุทธ์์ในปีี 2564 อยู่่ภ� ายในกรอบเป้้าหมายที่่ว� างไว้้เป็็นส่่วนใหญ่่ แม้้ว่า่
จะเผชิิญปััจจััยเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์� COVID-19 ที่่�ส่่งผลกระทบกัับการดำำ�เนิินงานของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ และยัังส่่งผลกระทบเศรษฐกิิจโดยรวมอย่่างกว้้างขวาง ตลอดจนการเปลี่่ย� นแปลงด้้านกฎเกณฑ์์และกฎระเบีียบ
ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลมีีการปรัับปรุุงให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับสภาวะวิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal) ซึ่่�งเป็็นปััจจััย
ส่่วนที่่� 1

42

กระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่ย� นผััน (Disruption) อย่่างรวดเร็็วกว่่าที่่ค� าด แต่่บริิษัทั ฯ ได้้มีีการปรัับตััว และยัังคงมุ่่�งแสวงหาแนวทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯให้้ความเหมาะสม และเท่่าทัันตามโครงสร้้างและสภาวะของเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�มีีความ
ผัันผวนอย่่างรุุนแรง เพื่่�อทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
2.2 ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษัทั ฯ และกลุ่่�มบริิษััทในเครืือประกอบกิิจการ ใน 5 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ 1) ธุุรกิิจการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นๆ 2) ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
3) ธุุรกิิจจััดการกองทุุน 4) ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ และ 5) ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทััล ซึ่่�งทั้้�ง 5 ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ ล้้วนแต่่มีี
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบ รวมถึึงหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลเฉพาะ อย่่างสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คอยกำำ�กับั ดููแลอยู่่อ� ย่่างใกล้้ชิดิ ซึ่่ง� กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นมีีการเปลี่่�ยนอยู่่�ตลอดเวลาเพื่่�อเสริิมสร้้างเสถีียรภาพ ความโปร่่งใสและเป็็นธรรมของอุุตสาหกรรมการเงิิน
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงมีีความเสี่่�ยงกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบ ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องศึึกษาและ
ปฏิิบัติั ิตามอย่่างเคร่่งครััด
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ได้้มีีการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงและการบัังคัับใช้้ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่างๆ ทั้้�งจากข่่าวสาร เว็็บไซต์์ทางการของหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ตลอดจนการประชาสััมพัันธ์์ และ
อบรมพนัักงานของบริิษัทั ฯ อยู่่�ตลอดเวลา นอกจากนั้้น� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังมีีหน่่วยงานฝ่่ายกำำ�กับั ดููแลและการตรวจสอบภายใน
(Compliance and Internal Audit) เพื่่�อคอยติิดตามและประเมิินสถานการณ์์และความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ� บริิษััทฯ จึึงมั่่�นใจ
ว่่าความเสี่่ย� งจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเป็็น
อย่่างดีี
2.3 ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันของกลุ่่�มธุุรกิิจ

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลครบวงจร ทั้้�งธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจจััดการกองทุุน ธุุรกิิจบริิหาร
สิินทรััพย์์ และธุุรกิจิ สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั ปััจจุุบันั ธุุรกิจิ ดัังกล่่าวมีีการแข่่งขัันสููงขึ้้น� มากโดยเฉพาะหลัังจากการเปลี่่ย� นหลัักเกณฑ์์
การกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์เป็็นแบบเสรีี ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมมีีการแข่่งขัันด้้านราคาเพิ่่�ม
สููงมากขึ้้น� ตลอดจนการเปลี่่ย� นแปลงเข้้าสู่่�ยุคุ ดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� มีีการปรัับใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อเพิ่่�มการอำำ�นวยความสะดวกและการเข้้า
ถึึงการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินมากยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการตื่่�นตััวของผู้้�บริิโภคในการเปรีียบเทีียบบริิการและนวััตกรรมด้้าน
เทคโนโลยีีของแต่่ละผู้้�ประกอบการมากยิ่่�งขึ้้�น บริิษััทฯ เล็็งเห็็นการเปลี่่�ยนแปลงและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นใน จึึงมีีการปรัับ
ตััวและเปลี่่ย� นแปลงลัักษณะการให้้บริิการ มีีการปรัับใช้้เทคโนโลยีีกัับบริิการมากขึ้้น� รวมถึึงมีีการลงทุุนในบริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ
ดิิจิิทััล จำำ�กััด ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลอัันได้้แก่่การเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล
2.4 ความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

	ด้้วยบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักโดยการลงทุุนในกิิจการอื่่�น (Holding Company) กระแสเงิินสดรัับของบริิษัทั ฯ จะมาจากรายได้้
จากเงิินปัันผลจากบริิษัทย่
ั ่อยและบริิษััทร่่วม ดัังนั้้�นจึึงเป็็นความเสี่่ย� งหากผลประกอบการของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ไม่่
เป็็นไปตามที่่�ได้้คาดการณ์์ ไว้้ ด้้วยปััจจััยต่่างๆ จำำ�เพาะของแต่่ละลัักษณะธุุรกิิจ ตลอดรวมถึึงภาวะอุุตสาหกรรม และภาวะ
เศรษฐกิิจ ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้ไม่่สามารถจ่่ายเงิินปัันผลมายัังบริิษััทฯ ได้้ อย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายที่่�เป็็น
มาตรฐานเดีียวกัันให้้บริิษััทในเครืือนำำ�ไปปฏิิบััติิใช้้ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจมีีความสอดคล้้อง และลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจาก
เหตุุการณ์์ที่่�ไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้ นอกจากนั้้น� บริิษัทั ฯ ยัังมีีการส่่งผู้้�แทนเข้้าเป็็นกรรมการในบริิษัทย่
ั อ่ ย ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจ
และมีีส่่วนในการกำำ�หนดนโยบายต่่างๆที่่�สำ�คั
ำ ัญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงคััดเลืือกผู้้�บริิหารมืืออาชีีพในแต่่ละสายงาน เพื่่�อ
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เข้้ามาบริิหารจััดการในแต่่ละบริิษััทภายในกลุ่่�ม ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�นอยู่่�ในการควบคุุมและการเฝ้้าระวัังเป็็น
อย่่างดีี เพื่่อ� ให้้บริิษัทั ฯ สามารถปรัับเปลี่่ย� นหรืือเตรีียมการได้้ทันั ท่่วงทีี เพื่่อ� รัับมืือหากมีีเหตุุการณ์์ที่อ�่ าจส่่งผลกระทบในเชิิงลบ
เกิิดขึ้้น� ในอนาคต บริิษัทั ฯ จึึงมีีความมั่่�นใจในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งต่่างๆ ที่่อ� าจขึ้้น� ทั้้ง� ความเสี่่ย� งทั่่�วไปในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เช่่น ความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบััติิการ ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต เป็็นต้้น และความเสี่่ย� งเฉพาะของแต่่ละธุุรกิิจ
2.4.1 การประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
สำำ�หรัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ รายได้้หลัักมาจากรายได้้ค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ เป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�จะได้้รัับ
ผลกระทบโดยตรงจากภาวะตลาดเงิิน ตลาดทุุนและภาวะเศรษฐกิิจ ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยภายนอกหลายประการที่่�อยู่่�
นอกเหนืือการควบคุุมของบริิษััทฯ เช่่น ภาวะเศรษฐกิิจ ความมั่่น� คงทางการเมืือง ความเคลื่่อ� นไหวของตลาดเงิินและ
ตลาดทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ ความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุน เป็็นต้้น บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งจากความผัันผวน
ปััจจััยต่่างๆ ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้เป็็นอย่่างดีี การลงทุุนของบริิษััทฯ ในธุุรกิิจหลัักทรััพย์์จึึงเป็็นการร่่วมทุุน เพื่่�อ
เสริิมสร้้างจุุดแข็็งของกลุ่่�มบริิษััทฯ และขยายช่่องทางการสร้้างรายได้้ที่่�หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น
2.4.2 การประกอบธุุรกิิจจััดการกองทุุน
สำำ�หรัับธุุรกิิจจััดการกองทุุน รายได้้มาจากการบริิหารจััดการกองทุุน เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิภายใต้้การ
จััดการเพื่่�อให้้ได้้ผลตอบแทนสููงสุุด ซึ่่�งความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ ราคาหลัักทรััพย์์
อััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยน อัันมีีสาเหตุุมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิิจ ตลาดเงิินและตลาดทุุน
ผลประกอบการของผู้้�ออกหลัักทรััพย์์ และเงื่่�อนไขการจ่่ายผลตอบแทนของหลัักทรััพย์์ตลอดอายุุ ย่่อมส่่งผลให้้มููลค่่า
ทรััพย์์สิินสุุทธิิภายใต้้การจััดการและผลประกอบการของบริิษััทฯ ได้้รัับผลกระทบ นอกเหนืือไปจากความเสี่่ย� งทั่่�วไป
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
2.4.3 การประกอบธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์
สำำ�หรัับธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ที่ร่� ายได้้เกิิดจากการนำำ�สิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพ (NPL และ NPA) มาบริิหารจััดการและ
จำำ�หน่่ายออกไปนั้้�น มีีปััจจััยความเสี่่�ยงสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากคุุณภาพ
สิินทรััพย์์ ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาของสิินทรััพย์์ที่่�เป็็นหลัักประกััน หรืือสิินทรััพย์์ที่่�ถืือครองเพื่่�อการ
จำำ�หน่่าย นอกเหนืือไปจากความเสี่่ย� งทั่่�วไปในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
2.4.4 การประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทััล
สำำ�หรัับธุุรกิจิ สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั บริิษัทั ในกลุ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิจิ ประเภท ผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิทัิ ลั (ICO Portal)
ซึ่่�งมีีความเสี่่ย� งที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เนื่่�องจากบริิษััทฯ ให้้บริิการเกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์์ใน
รููปแบบดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� เป็็นชุุดข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�ใช้้รููปแบบของเทคโนโลยีีบล็็อคเชน (Blockchain) ในการจััดเก็็บ ทำำ�ให้้
ต้้องมีีกระบวนการด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อป้้องกัันการ
ถููกโจรกรรม หรืือการทำำ�ให้้สููญหาย หรืือเสื่่�อมสภาพของข้้อมููล นอกเหนืือไปจากความเสี่่ย� งทั่่�วไปในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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2.5 ความเสี่่�ยงจากผลกระทบของสถานการณ์์ COVID-19

ผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 สามารถจำำ�แนกได้้เป็็นผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในส่่วนที่่เ� ป็็น
ภาคบริิการ ซึ่่ง� จะได้้รับั ผลกระทบหากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 มีีอััตราการขยายตััวของจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้อ�
เพิ่่�มมากขึ้้�น จนหน่่วยงานผู้้�มีีอำำ�นาจของรััฐ ดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดในระดัับเข้้มงวด เช่่น มาตรการปิิด
สถานที่่� จำำ�กััดการให้้บริิการต่่างๆ อย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เป็็นภาคบริิการคิิดเป็็นสััดส่่วนน้้อยเมื่่�อเทีียบ
กัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�เป็็นภาคการเงิินและการลงทุุน ซึ่่�งสามารถให้้บริิการผ่่านทางระบบออนไลน์์ และแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลต่่างๆ ตลอดจนมีีแผนการปฏิิบััติิงานในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินของบุุคลากรผ่่านระบบควบคุุมทางไกลจากเคหะสถาน
(Work From Home) พร้้อมสำำ�หรัับระบบงานส่่วนใหญ่่ ทำำ�ให้้ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของกลุ่่�มในด้้านภาคการเงิินและ
การลงทุุนได้้รัับผลกระทบต่ำำ�� มาก
2.6 ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร

สำำ�หรัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทรััพยากรบุุคคลถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจ เนื่่�องจากมีีธุุรกิิจในหลายสายงาน
ที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้บุุคลลากรที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน อาทิิ เช่่น สายเทคโนโลยีี สายงานวาณิิชธนกิิจ สายงานผู้้�แนะนำำ�การ
ลงทุุน เป็็นต้้น หากกลุ่่�มบริิษััทฯ สููญเสีียพนัักงานในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญในสายงานดัังกล่่าวไป อาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และ
อาจะส่่งผลต่่อผลประกอบการของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเป็็นอย่่างดีี
จึึงได้้มีีการจััดทำำ�เป็็นนโยบายสืืบทอดตำำ�แหน่่งและมีีการวางแผนการทำำ�งานเป็็นอย่่างดีี หากมีีใครคนใดคนนึึงไม่่สามารถ
ทำำ�งานได้้ ก็็ยัังมีีทีีมที่่�สามารถรัับผิิดชอบงานต่่อไป นอกจากนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ ใส่่ใจระบบการบริิหารงานบุุคคลอย่่างมาก มีี
การจััดอบรบ สััมมนา และส่่งเสริิมการเพิ่่�มพููนความรู้้�ของพนัักงานในทุุกระดัับ อีีกทั้้�งมีีการกำำ�หนดนโยบายผลตอบแทน
และสวััสดิิการที่่ชั� ัดเจน เป็็นธรรม เพื่่�อให้้สร้้างแรงจููงใจในการร่่วมกัันพััฒนากลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ก้้าวไปสู่่�จุุดมุ่่�งหมาย บริิษััทฯ
ยัังมุ่่�งเน้้นการสร้้าง วััฒนธรรมองค์์กร และความสััมพัันธ์์อันั ดีีในหมู่่พ� นัักงาน มีีการสนัับสนุุนการทำำ�งานเป็็นทีีม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
มั่่�นใจว่่า ด้้วยนโยบายต่่างๆที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้น จะช่่วยให้้พนัักงานในองค์์กรทำำ�งานอย่่างมีีความสุุข สามััคคีี และพร้้อมใจ
เป็็นหนึ่่�งในการร่่วมกัันพััฒนาและเติิบโตไปพร้้อมๆ กััน
2.7 ความเสี่่�ยงของผู้้�ลงทุุนจากการลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นของบริิษััทฯ

1. ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk)
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ออกตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นจะไม่่สามารถจ่่ายดอกเบี้้�ยหรืือไม่่สามารถคืืน
เงิินต้้นไม่่ว่่าด้้วยเหตุุใดๆ และเมื่่�อผู้้�ออกตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นหยุุดจ่่ายดอกเบี้้�ยหรืือเงิินต้้นก็็เป็็นการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
ตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� (Default) ซึ่่ง� หากผู้้�ออกตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� ตกเป็็นบุุคคลล้้มละลายหรืือผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ตั๋๋ว� แลกเงิิน
ระยะสั้้น� ผู้้�ถืือตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� เจ้้าหนี้้�อื่่น� ของบริิษัทผู้้�
ั ออกตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� จะมีีบุุริมิ สิิทธิเิ หนืือผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั
ผู้้�ออกตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�น อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ ได้้เน้้นการลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีหลัักทรััพย์์ค้ำ�ปร
ำ� ะกััน เพื่่�อเป็็นการ
จำำ�กััดความเสี่่ย� งในกรณีีที่่�ผู้้�ออกตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
2. ความเสี่่�ยงด้้านราคา (Price Risk)
	ราคาตลาดของตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� นั้้น� อาจมีีการเปลี่่ย� นแปลงขึ้้น� อยู่่�กับั ปััจจััยหลายประการ ยกตััวอย่่างเช่่น ระดัับอััตรา
ดอกเบี้้�ยในตลาดการเงิิน นโยบายของธนาคารแห่่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม อััตราเงิินเฟ้้อ อายุุของตั๋๋�ว
แลกเงิินระยะสั้้�น หรืืออุุปสงค์์ส่่วนเกิินหรืือส่่วนขาดของตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�น เมื่่�อผู้้�ถืือตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นต้้องการขาย
ตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� ก่่อนวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� ตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� อาจขายได้้ต่ำำ��กว่่ามููลค่่าที่่ตร
� าไว้้
หรืือราคาที่่�ซื้้�อมา ซึ่่�งเป็็นผลมาจากความผัันผวนของราคาตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�น กล่่าวคืือ หากอััตราดอกเบี้้�ยของ
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ตลาดสููงขึ้้�น ราคาตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นจะลดลง ทั้้�งนี้้� โดยทั่่�วไปราคาของตราสารหนี้้�ระยะสั้้�นที่่�มีีอายุุคงเหลืือยาวกว่่า
จะได้้รับั ผลกระทบจากความผัันผวนดัังกล่่าวมากกว่่า ตั๋๋ว� แลกเงิินที่่บ� ริิษัทั ฯ ลงทุุน บริิษัทั ฯ ตั้้ง� ใจที่่จ� ะถืือจนครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ได้้ผลตอบแทนตามที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยไม่่มีีความเสี่่ย� งที่่�เกิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงราคาในตลาดรอง
3. ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk)
กรณีีผู้้�ถืือตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นประสงค์์จะขายตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นในตลาดรองก่่อนครบกำำ�หนดไถ่่ถอนตั๋๋�วแลกเงิินระยะ
สั้้น� ผู้้�ถืือตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� อาจไม่่สามารถขายตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้น� ได้้ทันั ทีีในราคาที่่ต� นเองต้้องการ เนื่่อ� งจากการซื้้อ�
ขายเปลี่่ย� นมืือของตราสารในตลาดรองอาจมีีไม่่มาก ทั้้ง� นี้้ผู้้�� ออกตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� ไม่่ได้้นำำ�ตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� ไปซื้้อ�
ขายในตลาดตราสารหนี้้� (BEX) หรืือตลาดรองใดๆ ผู้้�ถืือตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นสามารถซื้้�อขายตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นได้้กัับ
ธนาคารพาณิิชย์์ บริิษััทหลัักทรััพย์์ หรืือนิิติิบุุคคลอื่่�นใด ที่่�มีีใบอนุุญาตค้้าหลัักทรััพย์์อัันเป็็นตราสารแห่่งหนี้้� นอกจาก
นี้้�ผู้้�ถืือตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นจะไม่่สามารถขายตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นให้้แก่่บุุคคลใดๆ โดยทั่่�วไปได้้แต่่จะถููกจำำ�กััดให้้โอน
เปลี่่�ยนมืือได้้เฉพาะภายในกลุ่่�มผู้้�ลงทุุนสถาบัันและผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ตามประเภทและลัักษณะที่่�นิิยามไว้้ในข้้อ 4 และ
ข้้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่� กจ. 4/2560 เรื่่�อง การกำำ�หนดบทนิิยาม
ผู้้�ลงทุุนสถาบััน ผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่พิิเศษ และผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ ฉบัับลงวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2560 (รวมถึึงที่่มีี� การ
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมหรืือใช้้แทนที่่�) เว้้นแต่่เป็็นการโอนทางมรดก
4. ความเสี่่�ยงด้้านความสามารถในการชำำ�ระคืืนหนี้้�ตามตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�น
ความเสี่่ย� งด้้านความสามารถในการชำำ�ระคืืนหนี้้�ตามตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่่ผู้้�� ออกตั๋๋ว� แลกเงิินระยะ
สั้้น� มีีสภาพคล่่องไม่่เพีียงพอที่่จ� ะนำำ�เงิินมาชำำ�ระหนี้้�ที่ค่� รบกำำ�หนดตามตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� ได้้ ซึ่่ง� กรณีีนี้้อ� าจเกิิดขึ้้น� เมื่่อ�
ผู้้�ออกตั๋๋ว� แลกเงิินระยะสั้้น� ไม่่สามารถเสนอขายตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้น� ครั้้ง� ใหม่่ เพื่่�อนำำ�เงิินที่่�ได้้มาชำำ�ระหนี้้�ตั๋๋ว� แลกเงิินระยะ
สั้้�นที่่�ออกมาเมื่่�อครั้้�งก่่อนได้้ บริิษัทั ฯ ในฐานะผู้้�ออกตราสารหนี้้�ได้้พิิจารณาความเสี่่ย� งในเรื่่�องดัังกล่่าวจึึงได้้จััดเตรีียม
เงิินทุุนหมุุนเวีียนให้้เพีียงพอในรููปเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้าซึ่่�งสามารถเปลี่่�ยนเป็็นเงิินสดได้้อย่่างรวดเร็็วกรณีีที่่�
บริิษััทฯ จะต้้องชำำ�ระคืืนหนี้้�นั้้�นต่่อไป
อย่่างไรก็็ตาม จากงบแสดงฐานะการเงิิน บริิษััทฯ มีีรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด รวมถึึงอััตราส่่วนทางการ
เงิินซึ่่�งแสดงถึึงสภาพคล่่องของบริิษััทฯ ที่่�เพีียงพอต่่อการชำำ�ระหนี้้� บริิษััทฯ จึึงเชื่่�อมั่่�นว่่าความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ตาม
ตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นนั้้�นอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถบริิหารจััดการได้้
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3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่� อความยั่่�งยืืน

บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายและการดำำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมไม่่ว่่าจะเป็็นการดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�ง
ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า ผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้า อย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสตระหนัักในความสำำ�คััญของ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครอง
ชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงิน
ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การ
ประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการด�ำเนินชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั นั่ และห้ามจ่ายสินบนเพอื่ ผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยก�ำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท�ำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม
รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำผิดกฎหมายหรือต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปช
ั นั่ โดยให้บคุ ลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วน
ร่วมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั นั่
อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อน�ำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มกี ารก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปช
ั นั่
ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั นั่ ในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษทั ฯ และบุคคลภายนอก การ
ให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจในทุกช่องทางการสื่อสาร การก�ำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต
บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั นั่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงาน
ผลการตรวจสอบที่มนี ยส�ำ
ั คัญพร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทั ฯ จะทบทวนผลการปฏิบตั งิ านเพอื่ ให้แน่ใจ
ว่ามาตรการที่บริษัทฯ น�ำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง
มาตรการลงโทษกรณีกระท�ำความผิด
บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็น
ความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธมิ นุษยชน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ยดึ ถือหลักการสิทธมิ นุษยชน
ในการบริหารจัดการ โดยถอื หลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบตั ิใดๆ โดยเลอื ก
ปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
เต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ
เนื่่�องจากบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงบทบาทในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอย่่างยิ่่�ง คณะกรรมการจึึงได้้
กำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้บริิษัทั ฯ มีีส่่วนร่่วมในการให้้ความช่่วยเหลืือแบ่่งปััน
ต่่อสัังคมส่่วนรวมตามโอกาส รวมทั้้�งได้้ปฏิิบััติิตนในฐานะพลเมืืองของสัังคม เมื่่�อภาครััฐได้้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้้ถืือ
ปฏิิบััติิ บริิษัทั ฯ ได้้ติิดตามและนำำ�มาถืือปฏิิบััติิและกำำ�หนดเป็็นนโยบายที่่�จะให้้บริิษััทฯ เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะช่่วยยกระดัับมาตรฐาน
ของบริิษััทหลัักทรััพย์์และสถาบัันการเงิินของประเทศไทย
กิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่ง
กีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่า
ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลให้กบั ประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมอื ทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนอื่ งโดยเปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกระดับทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอด
จนคู่ค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม
ส�ำหรับด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารใช้ทรพั ยากรอย่างมีประสิทธภิ าพ โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นมิตรตอ่ สิง่ แวดล้อม ไม่ท�ำลายสิง่ แวดล้อมและหรือธรรมชาติอนั เป็นมรดกที่มนุษย์โลกพึงรักษาไว้ บริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยี
ส�ำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจ�ำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องมือ
สื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ
เอกสารในส�ำนักงานอกี ด้วย บริษทั ฯ ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเพอื่ ปลกู จิตส�ำนึกเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม และให้ใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินการนอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ โดยในปี 2564 มกี ารด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
โครงการโรงเรีียนร่่วมพััฒนา (Partnership School Project)
บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ได้้ลงนามความร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการด�ำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ในชุมชนรอบโรงเรียน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมศึกษาข้อมูลและ
คัดเลือกโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่จะพัฒนาตามแนวทางของโครงการดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยกิจกรรมในปี 2564 ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว แบ่งได้ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ มกี ารจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ธุรกิจการเกษตร สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การต่อต้านคอร์รัปชั่น และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับครู นักเรียน และชุมชน
โดยการน�ำแนวคิด Whole School Transformation: 7 Changes มาปรับใช้ในโรงเรียน
2) การพัฒนาอาชีพและรายได้ มีการจัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจนในโรงเรียน ปลูกพืช เลี้ยงหมูป่า เลี้ยงไส้เดือนเพื่อ
ผลิตปุ๋ย
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3) การจัดตัง้ กองทุนเงินฝากและเงินกูส�ำหร
้ บั นักเรียนและสมาชิกในชุมชน ได้แก่ กองทุนเรียนรู้ธรุ กิจส�ำหรับนักเรียน กองทุน
ประกอบอาชีพส�ำหรับผู้ปกครอง/ชุมชน หรือ ธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนรวมมิตรวิทยา
4) การพัฒนาสุขภาพอนามัย มีการจัดอบรมครูและนักเรียนเพอื่ เตรียมพร้อมและปฎิบตั ติ วั ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด จัด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับสุขอนามัยด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้โรงเรียนเป็นศูนย์พกั คอย ส�ำหรับกลุม่ เสี่ยงและผูต้ ดิ เชื่อ COVID-19
พักรักษาอาการเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
5) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน มีการด�ำเนินโครงการจัดท�ำเตาเผาขยะ การผลิต
ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
6) การสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่
มีการใช้นวัตกรรม Family Learning Center ที่ให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ใช้กระบวนการ
ให้เกิดการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ท�ำสิ่งที่ตนเองและครอบครัวถนัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ
7) การสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
วัดและชุมชน ให้นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ท�ำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อฝึกทักษะชีวิตและปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดี ด�ำเนิน
กิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 น�ำร่องแล้ว
13 ครอบครัว
8) การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ปชั่ น และเพิ่ ม บทบาทของนั ก เรียนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ระบอบประชาธิ ป ไตย โดยร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
พัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
9) กิจกรรมอื่นๆ โดยมีโรงเรียนรวมมิตรวิทยาเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น การศึกษาดูงานเรื่องแนวทาง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา การศึกษาดูงานกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน เป็นต้น

การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ Active Learning เพื่่� อสร้้างสมรรถนะให้้นัักเรีียน

แปลงเกษตรขจััดความยากจนในโรงเรีียน เพื่่� อพัั ฒนาอาชีีพและสร้้างรายได้้
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การส่่งเสริิมด้้านการแพทย์์ โครงการ ASCO ร่่วมใจต้้านภััย COVID-19
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 ที่่ทวีี
� ความรุุนแรงและกระจายเป็็นวงกว้้าง อีีกทั้้�งยัังเป็็นระยะเวลา
ยาวนาน ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และมีผู้เสียชีวิตอันเป็น
ผลมาจากการได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ในการสนับสนุนการท�ำงานของแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด จึงร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการสมทบทุนโครงการ
ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมก�ำลังแก่ระบบการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
การส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพเครืือข่่ายคนพิิการและผู้้�ดููแลคนพิิการให้้เข้้มแข็็ง มีีอาชีีพและสร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคง สามารถพึ่่�งพาตนเองและ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในสังคม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยให้การ
สนับสนุนงบประมาณในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเชิงสังคม ในปี 2564 บริษัท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด ได้สนับสนุนคนพิการในการสร้างอาชีพต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ได้แก่ การรับ
ซื้อขยะของเก่า การทอผ้า การเลี้ยงไก่ชน ไก่เนื้อเพื่อการจ�ำหน่าย จังหวัดเชียงใหม่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การท�ำเครื่องหนัง และ
ขายซูชิ จังหวัดเชียงราย
การทำำ�นุุบำ�รุ
ำ ุงพระพุุทธศาสนาและสืืบทอดวััฒนธรรมประเพณีี
บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ได้้ร่่วมทำำ�บุุญในงานทอดกฐิินพระราชทาน งานทอดผ้้าป่่าสามััคคีีกัับหน่่วยงานต่่างๆ
อาทิ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

ส่่วนที่่� 1

50

4. การวิิเคราะห์์
และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
1.

ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) และบริิษััทย่่อยมีีกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
จำำ�นวน 88.12 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่ง� มีีขาดทุุนสุุทธิิ 16.62 ล้้านบาท ผลการดำำ�เนิินงาน
เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 104.74 ล้้านบาท เนื่่�องจาก
	รายได้้รวมเพิ่่�มขึ้้�นสาเหตุุหลัักมาจากรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการเพิ่่�มขึ้้�นจากรายได้้การเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขาย
โทเคนดิิจิทัิ ลั ของบริิษัทั เอ็็กซ์์สปริงิ ดิิจิทัิ ลั จำำ�กัดั บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทมีีร
ั ายได้้ดอกเบี้้ย� 23.25 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้น� 21.14 ล้้านบาท
โดยหลัักมาจากรายได้้ดอกเบี้้�ยจากตั๋๋�วแลกเงิินและรายได้้ดอกเบี้้�ยจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อย, มีีกำำ�ไรจากเงิิน
ลงทุุน 51.03 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 36.09 ล้้านบาท โดยหลัักเกิิดจากกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคลที่่�บริิษััทลงทุุน
ในขณะที่่ปี� ีที่แ่� ล้้ว บริิษัทบั
ั นั ทึึกขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน อัันเนื่่อ� งมาจากความผัันผวนของภาวะตลาด
จากการระบาดของโรคโควิิด 19 ในประเทศไทย
	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ว่ มในปีีนี้้เ� ท่่ากัับ 202.79 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากจากปีีก่อ่ น 133.61 ล้้านบาท โดยบริิษัทั
รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจำำ�นวน 204.29 ล้้านบาทจากบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด (“กรุุงไทย ซีีมิิโก้้”) ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�น
ในอััตราร้้อยละ 49.71 กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ มีีรายได้้รวมเติิบโตขึ้้�นจากปีีก่่อนถึึงร้้อยละ 40 โดยหลัักจากรายได้้ค่่านายหน้้าซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากมููลค่่าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ (ไม่่รวมบััญชีีบริิษััทหลัักทรััพย์์) ที่่�สููงขึ้้�นเป็็น
จำำ�นวน 85 พัันล้้านบาทต่่อวัันโดยเฉลี่่�ย หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 39 จากปีีก่่อนหน้้า นอกจากนี้้� กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ ยัังมีีรายได้้ใน
ส่่วนของค่่าธรรมเนีียมและบริิการ และรายได้้จากดอกเบี้้�ยเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อซื้้�อหลัักทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�น กอปรกัับการควบคุุม
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายการดำำ�เนิินงานต่่อรายได้้ให้้ต่ำำ��ลง ทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมีีกำำ�ไร
สุุทธิิในปีีนี้้�จำำ�นวน 410.95 ล้้านบาท
ในส่่วนของบริิษัทั แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในอััตราร้้อยละ 30 ยัังคงได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์โรคโควิิด 19 และทำำ�ให้้มีีการปิิดสตููดิิโอออกกำำ�ลัังกายในประเทศชั่่ว� คราวอีีกครั้้ง� ในช่่วงกลางปีีจนถึึงไตรมาสที่่� 3
โดยตลอดระยะเวลาการเปิิดดำำ�เนิินการ บริิษัทั ได้้รักั ษามาตรการเว้้นระยะห่่างทางสัังคมตามมาตรการของรััฐ ส่่งผลให้้อัตร
ั า
การใช้้บริิการและรายได้้ของสตููดิิโอออกกำำ�ลัังกายในประเทศปีี 2564 ลดลง ในขณะที่่�ธุุรกิิจสตููดิิโอในสิิงค์์โปร์์นั้้�นได้้รัับ
ผลกระทบที่่�รุุนแรงน้้อยกว่่า และมีีผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� แอ๊๊บเซอลููทโยคะ ได้้มีีการขยายราย
ได้้จากธุุรกิิจให้้เช่่าอุุปกรณ์์ออกกำำ�ลัังกาย และคลาสออนไลน์์ ในช่่วงที่่มีี� การปิิดสตููดิิโอชั่่�วคราว รวมถึึงมีีการควบคุุมต้้นทุุน
และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานต่่างๆอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ยัังคงมีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานในปีีนี้้� ถึึงแม้้จะมีีการบัันทึึก
ค่่าใช้้จ่่ายพิิเศษการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์จากการปิิดสาขา บริิษััทยัังคงมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากแอ๊๊บเซอลููทโยคะในปีีนี้้�จำำ�นวน
0.58 ล้้านบาท
สำำ�หรัับบริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมอีีกแห่่งหนึ่่�ง ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในอััตราร้้อยละ 26 ยัังคงได้้
รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�อง จากภาวะเศรษฐกิิจ กำำ�ลัังการซื้้�อของผู้้�บริิโภคที่่�ลดน้้อยลง รวมไปถึึงการถููกจำำ�กััดช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่า่ ย ทำำ�ให้้เซนติิเมนทััลทำำ�การปรัับเปลี่่ย� นกลยุุทธ์ก์ ารดำำ�เนิินงานอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั รวมถึึงลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิิน
งานในช่่วงระหว่่างปีี 2564 ด้้วยเหตุุนี้้�บริิษััทจึึงบัันทึึกส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเซนติิเมนทััลลดลง เป็็นจำำ�นวน 2.07 ล้้านบาท
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า
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บริิษัทมีีค่
ั ่าใช้้จ่่ายรวม 265.35 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 119.35 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักจากค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นในปีีนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นรวม 77.83
ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่คืือค่่าใช้้จ่่ายที่่�ปรึึกษาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 57.54 ล้้านบาท สำำ�หรัับการขอใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
และการขยายธุุรกิจิ ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� นอกจากนี้้ค่� า่ ใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์พนัักงานเพิ่่�มขึ้้น� 15.95 ล้้านบาท จากการเพิ่่�มจำำ�นวนพนัักงาน
เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั บริิษัทมีีค่
ั ่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่ายลดลงเป็็น 6.75 ล้้านบาท จากค่่าที่่ปรึ
� ึกษา
และค่่าบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลของบริิษััทย่่อย เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด
ที่่�ลดลง
โอนกลัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจำำ�นวน 14.86 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีการปรัับลดสำำ�รองที่่�บริิษััทเคยตั้้�งไว้้จำำ�นวน
43.05 ล้้านบาทในปีีนี้้� โดยหลัักเกิิดจากบริิษััทได้้รัับชำำ�ระหนี้้�คืืนจากลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ และบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ยัังได้้รัับชำำ�ระหนี้้�คืืนเพิ่่�มเติิมจากเงิินลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิิน แต่่ในขณะที่่� บริิษััท
บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ได้้มีีการตั้้�งสำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจาก
เงิินให้้สิินเชื่่�อจากการซื้้�อลููกหนี้้�
ปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในปีี 2564
ภายหลัังจากที่่บ� ริิษัทั ฯ โอนธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ไปดำำ�เนิินการภายใต้้ บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กัดั ตั้้ง� แต่่พฤษภาคม 2552
เป็็นต้้นมา ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จะอิิงจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด
โดยบริิษััทฯ จะรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรของบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 49.71
นอกจากธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ บริิษััทยัังมีีธุุรกิิจจััดการกองทุุนรวมและกองทุุนส่่วนบุุคคล โดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลของบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด และธุุรกิิจการ
ลงทุุนอื่่�นๆ และการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ประเภทตราสารหนี้้�และตราสารทุุน
ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
• ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ปิิดที่่�ระดัับ 1,657.62 จุุด เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14 เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งปิิดที่่�ระดัับ 1,449.35 จุุด
• มููลค่่าตลาดรวมของตลาดหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์เอ็็มเอไอ เพิ่่�มขึ้้�นจาก 16,343 พัันล้้านบาท ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 เป็็น 20,055 พัันล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 (เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 23)
• ปริิ ม าณการซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ เ ฉลี่่� ย ต่่ อวัั น ของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ เ อ็็ ม เอไอ เพิ่่� ม ขึ้้� น จาก
68.61 พัันล้้านบาท ในปีี 2563 เป็็น 93.85 พัันล้้านบาท ในปีี 2564 (เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 37)
• ปริิมาณการซื้้อ� ขายสััญญาซื้้อ� ขายล่่วงหน้้าเฉลี่่ย� ต่่อวัันของตลาดสััญญาซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า เพิ่่�มขึ้้น� จาก 494,624 สััญญา
ในปีี 2563 เป็็น 560,653 สััญญา ในปีี 2564 (เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 13)
สำำ�หรัับปีี 2564 ส่่วนแบ่่งการตลาดสำำ�หรัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ภายใต้้บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด เท่่ากัับ
ร้้อยละ 2.42 มีีปริิมาณการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์เป็็นอัันดัับที่่� 16 (ตามการเปิิดเผยข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่�ไม่่รวมมููลค่่าการซื้้อ� ขายของบริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์ – Proprietary Trading) และสำำ�หรัับตลาดอนุุพันั ธ์์มีีส่ว่ นแบ่่งตลาดสำำ�หรัับ
การซื้้�อขายสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าภายใต้้บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััดเท่่ากัับร้้อยละ 2.15 มีีปริิมาณการซื้้�อขาย
เป็็นอัันดัับที่่� 16
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โดยในปีี 2563 ส่่วนแบ่่งการตลาดสำำ�หรัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ภายใต้้บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด เท่่ากัับ
ร้้อยละ 2.43 มีีปริิมาณการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์เป็็นอัันดัับที่่� 16 (ตามการเปิิดเผยข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่�ไม่่รวมมููลค่่าการซื้้�อขายของบริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ - Proprietary Trading) และสำำ�หรัับตลาดอนุุพัันธ์์มีีส่่วนแบ่่งตลาดสำำ�หรัับ
การซื้้�อขายสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าภายใต้้บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััดเท่่ากัับร้้อยละ 2.04 มีีปริิมาณการซื้้�อขาย
เป็็นอัันดัับที่่� 16
บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด มีีปริิมาณลููกค้้ารวมเพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ร้้อยละ 55.58 โดย
บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ยัังคงพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้านการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นทางเลืือก
ให้้แก่่ลููกค้้า
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ยัังคงพััฒนา WealthMe แอปพลิิเคชัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจการลงทุุนสามารถเปิิดบััญชีีผ่่าน
มืือถืือ โดยครอบคลุุมทั้้ง� บััญชีีซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ (ประเภทแคชบาลานซ์์ และประเภทวงเงิิน หรืือ T+2) บััญชีีซื้้อ� ขายสััญญา
ล่่วงหน้้า (TFEX) และบััญชีีซื้้�อขายกองทุุน (Mutual Fund) ซึ่่�งผู้้�เปิิดบััญชีีไม่่ต้้องนำำ�ส่่งเอกสารแก่่บริิษััทและรัับทราบผล
การอนุุมััติิในเวลาที่่ร� วดเร็็ว อีีกทั้้�งเปิิดบริิการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ แบบออนไลน์์ ผ่่าน KTZ Inter Trade ซึ่่�งมีีให้้
บริิการทั้้�งในรููปแบบโปรแกรมและแอปพลิิเคชัันที่่�สามารถรองรัับได้้ทุุกแพลตฟอร์์ม ทำำ�ให้้นัักลงทุุนสามารถลงทุุนหุ้้�น
ต่่างประเทศได้้ถึึง 30 ตลาดหลัักทรััพย์์ ใน 24 ประเทศ ครอบคลุุมโซนทวีีปอเมริิกาเหนืือ ยุุโรป เอเชีีย และออสเตรเลีีย
พร้้อมเสริิมจุุดแข็็งบริิการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในตลาดหุ้้�นเวีียดนาม ด้้วยการนำำ�เสนอโปรแกรม V-Pro ของ Viet Capital
Securities Joint Stock Company (VCSC) ซึ่่�งเป็็นโบรกเกอร์์ชั้้�นนำำ�ในประเทศเวีียดนาม และเป็็นพัันธมิิตรของบริิษััท
อีีกทั้้�งบริิษััทได้้มีีการออกกองทุุนรวมทริิกเกอร์์ (Trigger fund) เพื่่�อเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งให้้นัักลงทุุน
บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ และได้้จััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์หลายประเภท
เช่่น หุ้้�นสามััญ หุ้้�นกู้้�และหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพ เป็็นต้้น สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย
ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ได้้จััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ และรัับประกัันการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ โดยมีีมููลค่่าการจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งสิ้้�น
13,720 ล้้านบาท ได้้รัับค่่าธรรมเนีียมการจััดจำำ�หน่่าย 112.65 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งมีี
มููลค่่าการจััดจำำ�หน่่าย 8,763 ล้้านบาท และมีีค่่าธรรมเนีียมการจััดจำำ�หน่่าย 78.58 ล้้านบาท
ธุุรกิิจจััดการกองทุุนรวมและกองทุุนส่่วนบุุคคล
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย มีีกองทุุนรวมจำำ�นวน
3 กองทุุน และกองทุุนส่่วนบุุคคลจำำ�นวน 13 กองทุุน ที่่�อยู่่�ภายใต้้การจััดการโดยมีีสิินทรััพย์์สุุทธิิรวมทั้้�งสิ้้�น 7,224 ล้้านบาท
โดยเมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2562 ได้้รัับความเห็็นชอบจากสํํานัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ให้้
เริ่่�มประกอบธุุรกิิจเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์อีีกด้้วย
	ปััจจุุบัันบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด มีีความพร้้อมเรื่่�องบุุคลากร และระบบงานตามแผนธุุรกิิจของ
บริิษััท เพื่่�อประกอบธุุรกิิจจััดการกองทุุน โดยเน้้นกองทุุนที่่�มีีความแตกต่่าง (Unconventional Fund) และใช้้เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมมาใช้้ในการบริิหารจััดการและวิิเคราะห์์การลงทุุน
ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิทัิ ัล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล และเมื่่�อวัันที่่�
7 ตุุลาคม 2562 ได้้รับั ความเห็็นชอบเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิทัิ ลั (ICO Portal) จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สำำ�หรัับธุุรกิจิ สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั เป็็นธุุรกิจิ ใหม่่ที่กำ่� ำ�ลังั เป็็นที่่ส� นใจของนัักลงทุุนและมีีอััตรา
การเติิบโตสููงมากทั้้�งในและต่่างประเทศ อีีกทั้้�งสอดคล้้องและเป็็นการต่่อยอดจากธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ปััจจุุบัันของบริิษััทฯ ซึ่่�ง
ส่่วนที่่� 1
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เป็็นการใช้้เทคโนโลยีี Block Chain และ Smart Contract มาช่่วยในการระดมทุุนและควบคุุมให้้เป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ของการลงทุุนและเมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564 บริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นนายหน้้าซื้้�อขายคริิปโทเคอร์์เรนซีีและ
โทเคนดิิจิิทััลและเป็็นผู้้�ค้้าคริิปโทเคอร์์เรนซีีและโทเคนดิิจิิทััล อีีกด้้วย
ธุุรกิิจการลงทุุนและธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััท
• บริิษััทมีีการลงทุุนโดยการถืือหุ้้�นในหุ้้�นสามััญของบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด เป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,244.10
ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 49.71
• บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด เป็็นจำำ�นวนเงิิน 26.00 ล้้านบาท คิิดเป็็น
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 26.00
• บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด เป็็นจำำ�นวนเงิิน 217.80 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนการ
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 30
• บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริงิ เอ เอ็็มซีี จำำ�กัดั ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ย ประกอบธุุรกิจิ รัับซื้้อ� รัับโอนและรัับจ้้างบริิหาร
สิินทรััพย์์ด้อ้ ยคุุณภาพของสถาบัันการเงิิน หรืือสิินทรััพย์์ของสถาบัันการเงิินที่่ถูู� กระงัับการดำำ�เนิินการเลิิกหรืือเพิิกถอน
ใบอนุุญาตประกอบการธนาคารพาณิิชย์์ ธุุรกิจิ เงิินทุุนหรืือธุุรกิจิ เครดิิตฟองซิิเอร์์ ตลอดจนถึึงหลัักประกัันของสิินทรััพย์์
นั้้�นเพื่่�อนำำ�ไปบริิหารพััฒนาหรืือจำำ�หน่่ายจ่่ายโอน
• รวมถึึงบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด, บริิษัทั พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด, บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด,
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััดและบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด เพื่่�อรองรัับธุุรกิิจการลงทุุนที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นของกลุ่่�มธุุรกิิจ
• นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ฯ มีีเงิินลงทุุนในตราสารทุุนและหน่่วยลงทุุนในความต้้องการของตลาดในประเทศ เงิินลงทุุนในตราสาร
ทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ประเภทตั๋๋�วแลกเงิิน หุ้้�นกู้้�ภาค
เอกชนและเงิินลงทุุนอื่่�นๆ
ภาพพจน์์ของบริิษััท
• บริิษััทฯ ได้้คะแนน “ดีีเยี่่�ยม” ในโครงการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งประเมิินโดย
สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
• บริิษััทฯ ได้้คะแนน “ดีีมาก” จากผลการประเมิินโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการจดทะเบีียน ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�ง
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
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2. ผลการดำำ�เนิินงานของแต่่ละสายผลิิตภััณฑ์์หรืือกลุ่่�มธุุรกิิจ

ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(1)	รายได้้
บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีรายได้้รวมทั้้ง� สิ้้น� 150.60 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� 78.68 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 109 จากงวดเดีียวกััน
ในปีีก่่อน
(ล้้านบาท)
รายได้้
2564
2563
จำำ�นวนเงิิน
ร้้อยละ
จำำ�นวนเงิิน
ร้้อยละ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ	
รายได้้ดอกเบี้้�ย	
กำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้

67.63
23.25
51.03
7.06
1.63
150.60

44.91
15.44
33.88
4.69
1.08
100.00

29.98
2.11
14.95
12.78
12.10
71.92

41.69
2.93
20.79
17.77
16.82
100.00

1.1)	รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจำำ�นวน 67.63 ล้้านบาท
เป็็นรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจากการเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลของบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
ดิิจิิทััล จำำ�กััด จำำ�นวน 65.85 ล้้านบาทและรายได้้จากการจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลและกองทุุนรวม จำำ�นวน
1.78 ล้้านบาท
1.2)	รายได้้ดอกเบี้้�ยจำำ�นวน 23.25 ล้้านบาท
เป็็นรายได้้จากดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินฝากธนาคารและสถาบัันการเงิิน รายได้้ดอกเบี้้�ยจากตั๋๋�วแลกเงิินและรายได้้
ดอกเบี้้�ยจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อย
1.3)	กำำ�ไรจากเงิินลงทุุนจำำ�นวน 51.03 ล้้านบาท เกิิดจากกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุน 17.77 ล้้านบาทและกำำ�ไร
จากเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� 33.26 ล้้านบาท
1.4) เงิินปัันผลรัับจำำ�นวน 7.06 ล้้านบาทเป็็นเงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์และเงิินลงทุุนอื่่�นๆ
1.5)	รายได้้อื่่�นจำำ�นวน 1.63 ล้้านบาท
	รายได้้อื่่�นมาจากรายได้้จากการให้้บริิการจััดการและเงิินอุุดหนุุนจากโครงการส่่งเสริิมทางธุุรกิิจจากภาครััฐ
(2)	ค่่าใช้้จ่่าย
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�น 265.35 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 119.35 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 82 จากงวด
เดีียวกัันในปีีก่่อน
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(ล้้านบาท)
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่าย	
โอนกลัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่าย	

จำำ�นวนเงิิน

2564

131.70
6.75
(14.86)
141.76
265.35

ร้้อยละ
49.63
2.54
(5.60)
53.43
100.00

จำำ�นวนเงิิน

2563

115.74
24.22
(57.91)
63.94
145.99

ร้้อยละ
79.28
16.59
(39.67)
43.80
100.00

2.1)	ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานจำำ�นวน 131.70 ล้้านบาท
	ประกอบด้้วยค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานจำำ�นวน 121.34 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนสาเหตุุมาจากการเพิ่่�ม
จำำ�นวนพนัักงานเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทและค่่าตอบแทนกรรมการจำำ�นวน 10.35
ล้้านบาท
2.2)	ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่ายจำำ�นวน 6.75 ล้้านบาท
	ส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าธรรมเนีียมจ่่ายและค่่าที่่�ปรึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล
และค่่าธรรมเนีียมตััวแทนขายหน่่วยลงทุุน และการจััดการกองทุุนรวมของบริิษััทย่่อย
2.3) โอนกลัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจำำ�นวน 14.86 ล้้านบาท เกิิดจากการปรัับลดสำำ�รองจากการ
ได้้รัับชำำ�ระหนี้้�คืืนจากลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และการรัับชำำ�ระหนี้้�บางส่่วนคืืนจากเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� ตั๋๋�วแลกเงิิน แต่่มีีการตั้้�งสำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากเงิินให้้สิินเชื่่�อจากการซื้้�อลููกหนี้้�ของ
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััดซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
2.4)	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นจำำ�นวน 141.76 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่ย� วกัับอาคาร สถานที่่�และอุุปกรณ์์ 25.20 ล้้านบาท, ค่่าที่่�ปรึึกษา 72.32 ล้้านบาท, ค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สารสนเทศและการสื่่�อสาร 11.36 ล้้านบาทและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ 32.88 ล้้านบาท โดยค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นรวมเพิ่่�มขึ้้�น
จากงวดเดีียวกัันในปีีก่่อนจำำ�นวน 77.82 ล้้านบาทส่่วนใหญ่่มาจากค่่าใช้้จ่่ายที่่�ปรึึกษาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 57.54 ล้้านบาท
สำำ�หรัับการขอใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลและการขยายธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
(3)	ต้้นทุุนทางการเงิินจำำ�นวน 6.13 ล้้านบาท
เป็็ น ดอกเบี้้� ยจ่่ า ยและค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำำ� เนิิ น การของตั๋๋� ว แลกเงิิ น ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ออกเพื่่� อ จัั ด หาเงิิ น ทุุ น และเป็็ น
เงิินทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััท
(4) โอนกลัับขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์จำำ�นวน 1.31 ล้้านบาทซึ่่�งเกิิดจากการโอนกลัับการด้้อยค่่าของส่่วน
ปรัับปรุุงอาคารเช่่าและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
(5)	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วมจำำ�นวน 202.79 ล้้านบาท ประกอบด้้วยส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด จำำ�นวน 204.29 ล้้านบาท และส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากบริิษััทร่่วมอื่่�นจำำ�นวน 1.50 ล้้านบาท
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(6)	กำำ�ไร
	อััตรากำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทฯ เท่่ากัับร้้อยละ 58.51 สำำ�หรัับปีี 2564 ในขณะที่่�ปีี 2563 บริิษััทมีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ
ร้้อยละ (23.11)
(7)	อััตราผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
	อััตราผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564 เท่่ากัับร้้อยละ 1.55 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ซึ่่�งมีีอััตรา
ร้้อยละ (0.65)
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(1)	รายได้้
บริิษัทั ฯ และบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวมทั้้�งสิ้้�น 71.92 ล้้านบาท ลดลง 130.53 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 64 จากงวดเดีียวกััน
ในปีีก่่อน
(ล้้านบาท)
รายได้้
2563
2562 (1)
จำำ�นวนเงิิน
ร้้อยละ
จำำ�นวนเงิิน
ร้้อยละ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ	
รายได้้ดอกเบี้้�ย	
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุน
เงิินปัันผลรัับ
กำำ�ไรจากการโอนธุุรกิิจให้้แก่่บริิษััทร่่วม
รายได้้อื่่�น
			รวมรายได้้
(1)

29.98
2.11
14.95
12.78
12.10
71.92

41.69
2.93
20.79
17.77
16.82
100.00

19.35
2.78
63.75
8.79
0.02
107.76
202.45

9.56
1.37
31.49
4.34
0.01
53.23
100.00

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1.1)	รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจำำ�นวน 29.98 ล้้านบาท
เป็็นรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจากการเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลของบริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
ดิิจิิทััล จำำ�กััด จำำ�นวน 28.78 ล้้านบาท, รายได้้จากการจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลและกองทุุนรวม จำำ�นวน
0.89 ล้้านบาท และรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการอื่่�นๆ อีีก 0.31 ล้้านบาท
1.2)	รายได้้ดอกเบี้้�ยจำำ�นวน 2.11 ล้้านบาท
เป็็นรายได้้จากดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินฝากธนาคารและสถาบัันการเงิิน และดอกเบี้้�ยอื่่�นๆ
1.3)	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนจำำ�นวน 14.95 ล้้านบาท เกิิดจากขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
	ตราสารทุุน 16.27 ล้้านบาทและกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� 31.22 ล้้านบาท
1.4) เงิินปัันผลรัับจำำ�นวน 12.78 ล้้านบาทเป็็นเงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์และเงิินลงทุุนอื่่�นๆ
1.5)	รายได้้อื่่�นจำำ�นวน 12.10 ล้้านบาท
เป็็นรายได้้จากการให้้บริิการงานวิิจัยั และบทวิิเคราะห์์กับั ลููกค้้าต่่างประเทศ กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� นและรายการ
หนี้้�สููญได้้รัับคืืน
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(2)	ค่่าใช้้จ่่าย
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�น 145.99 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 43.49 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 42 จากงวด
เดีียวกัันในปีีก่่อน
(ล้้านบาท)
ค่่าใช้้จ่่าย
2563
2562 (1)
จำำ�นวนเงิิน
ร้้อยละ
จำำ�นวนเงิิน
ร้้อยละ
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่าย	
โอนกลัับผลขาดทุุน
	ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่าย	
(1)

115.74
24.22

79.28
16.59

101.57
1.66

99.09
1.62

(57.91)
63.94
145.99

(39.67)
43.80
100.00

(59.92)
59.19
102.50

(58.46)
57.75
100.00

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

2.1)	ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานจำำ�นวน 115.74 ล้้านบาท
	ประกอบด้้วยค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานจำำ�นวน 104.50 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนสาเหตุุมาจากการ
เพิ่่�มจำำ�นวนพนัักงานเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทและค่่าตอบแทนกรรมการจำำ�นวน
11.24 ล้้านบาท
2.2)	ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่ายจำำ�นวน 24.22 ล้้านบาท
	ส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าธรรมเนีียมจ่่ายและค่่าที่่�ปรึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล
และค่่าธรรมเนีียมตััวแทนขายหน่่วยลงทุุน และการจััดการกองทุุนรวมของบริิษััทย่่อย
2.3) โอนกลัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจำำ�นวน 57.91 ล้้านบาท เกิิดจากการได้้รัับชำำ�ระหนี้้�คืืนจาก
ลููกหนี้้�ธุรกิ
ุ ิจหลัักทรััพย์์และการรัับชำำ�ระหนี้้�บางส่่วนคืืนจากเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� - ตั๋๋�วแลกเงิิน
2.4)	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นจำำ�นวน 63.94 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่ย� วกัับอาคาร สถานที่่�และอุุปกรณ์์ 17.88 ล้้านบาท, ค่่าที่่�ปรึึกษา 14.78 ล้้านบาท, ค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สารสนเทศและการสื่่�อสาร 5.12 ล้้านบาทและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ 26.16 ล้้านบาท โดยค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ เพิ่่�มขึ้้�นจาก
งวดเดีียวกัันในปีีก่อ่ นจำำ�นวน 4.04 ล้้านบาทส่่วนใหญ่่มาจากค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพ, ค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านประชาสััมพัันธ์์
และขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนเพิ่่�มขึ้้�น
(3)	ต้้นทุุนทางการเงิินจำำ�นวน 4.73 ล้้านบาท
เป็็นดอกเบี้้�ยจ่่ายและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการของตั๋๋�วแลกเงิินที่่�บริิษััทฯ ออกเพื่่�อจััดหาเงิินทุุนและเป็็นเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััท
(4) ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์จำำ�นวน 2.09 ล้้านบาทซึ่่�งเกิิดจากการด้้อยค่่าของส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่าและ
อุุปกรณ์์สำำ�นัักงานต้้นทุุนทางการเงิิน
(5)	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วมจำำ�นวน 69.18 ล้้านบาท ประกอบด้้วยส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด จำำ�นวน 81.73 ล้้านบาท และส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากบริิษััทร่่วมอื่่�นจำำ�นวน 12.55 ล้้านบาท
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(6)	กำำ�ไร
	อััตรากำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทฯ เท่่ากัับร้้อยละ (23.11) สำำ�หรัับปีี 2563 ในขณะที่่�ปีี 2562 บริิษััทมีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ
ร้้อยละ 40.17
(7)	อััตราผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
	อััตราผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 เท่่ากัับร้้อยละ (0.65) ลดลงจากปีี 2562 ซึ่่�งมีีอััตรา
ร้้อยละ 3.35
3. ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน

1.	ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์รวม 10,916.14 ล้้านบาท โดยร้้อยละ 74.33 เป็็น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน และร้้อยละ 25.67 เป็็นสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
	ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 1,125.65 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 290.63 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 287 (ดููรายละเอีียดได้้จากข้้อ 4.1 กระแสเงิินสด)
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิินซึ่่�งเป็็นตราสารทุุนและหน่่วยลงทุุนทั้้�ง
ในและต่่างประเทศรวมจำำ�นวน 7,077.81 ล้้านบาท, หุ้้�นกู้้�ภาคเอกชน 19.99 ล้้านบาท, ตั๋๋�วแลกเงิิน 93.16 ล้้านบาท
และเงิินลงทุุนอื่่�นๆจำำ�นวน 319.48 ล้้านบาท
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์ส์ ปริิง จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 200 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 40,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 5 บาท บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็มซีี จำำ�กัดั
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 25 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 2,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 10 บาท บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิทัิ ัล จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 475 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 4,750,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 100 บาท บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
100 บาท บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กัดั
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 44 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 440,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
100 บาท บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
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บริิษััท เอ็็กซ์ส์ ปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
100 บาท บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััท เอ็็กซ์ส์ ปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
100 บาท บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััท เอ็็กซ์ส์ ปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
100 บาท บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กัดั
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนในบริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นในอััตรา
ร้้อยละ 49.71 โดยมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนตามราคาทุุน 1,244.10 ล้้านบาทและมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนแสดงตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
เท่่ากัับ 1,528.03 ล้้านบาท
บริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนในบริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด คิิดเป็็นมููลค่่าเงิินลงทุุน
ตามราคาทุุน 26.00 ล้้านบาท และมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนแสดงตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียเท่่ากัับ 9.67 ล้้านบาท
บริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนในบริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นในอััตราร้้อยละ 30
คิิดเป็็นมููลค่่าเงิินลงทุุนตามราคาทุุน 217.80 ล้้านบาท และมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนแสดงตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียเท่่ากัับ 188.86
ล้้านบาท
ลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
	ลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบด้้วยลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินคดีี 26.67
ล้้านบาทหัักค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ 26.67 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้มีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเต็็มจำำ�นวนตาม
เกณฑ์์แล้้ว
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่าและอุุปกรณ์์
	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่าและอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 29.12 ล้้านบาท ลดลงจาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 30.65 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีการซื้้�อสิินทรััพย์์เพิ่่�ม
10.46 ล้้านบาท มีีการตััดค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ตามระยะเวลาการใช้้งาน 9.93 ล้้านบาท แต่่มีีการขายและ
ตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ออกสุุทธิิ 3.36 ล้้านบาท รวมถึึงการโอนกลัับค่่าเผื่่�อขาดทุุนจากการด้้อยค่่ารวม 1.30 ล้้านบาท
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สิินทรััพย์์อื่่�น
	สิินทรััพย์์อื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบด้้วย
	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนจำำ�นวน 18.71 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 8.66 ล้้านบาทจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ส่่วนใหญ่่มา
จากการลููกหนี้้�กรมสรรพากรเพิ่่�มขึ้้�น 4.41 ล้้านบาท และสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนจำำ�นวน 22.87 ล้้านบาทซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น
จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1.71 ล้้านบาทส่่วนใหญ่่มาจากภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลได้้รัับคืืน
2. คุุณภาพของสิินทรััพย์์
ในการแสดงรายการในงบการเงิิน บริิษััทฯ ได้้รัับรู้้�ค่่าเผื่่�อการปรัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ไว้้อย่่างครบถ้้วนตามมาตรฐาน
บััญชีีและประกาศของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่ง� สามารถสรุุปรายการสิินทรััพย์์
สำำ�คััญๆ ได้้ดัังนี้้�
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทหมุุนเวีียนและไม่่หมุุนเวีียนซึ่่�งเป็็นเงิินลงทุุนใน
ตราสารหนี้้�และตราสารทุุน โดยมีีมููลค่่ารวม 7,510.44 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 68.80 ของสิินทรััพย์์รวม ซึ่่�งมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)
2564
2563

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียน		
เงิินลงทุุนตามวิิธีีมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ตราสารทุุนในความต้้องการของตลาดในประเทศ
14.23
39.38
หน่่วยลงทุุนในความต้้องการของตลาดในประเทศ
6,698.86
36.42
ตั๋๋�วแลกเงิิน
589.89
หุ้้�นกู้้�ภาคเอกชน
3.42
รวม
6,713.09
669.11
เงิินลงทุุนตามวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย		
ตั๋๋�วแลกเงิิน
93.16
รวม
93.16
รวม
6,806.25
669.11
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2564

(หน่่วย: ล้้านบาท)
2563

สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียน		
เงิินลงทุุนตามวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน		
ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดในประเทศ
40.62
45.87
ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดต่่างประเทศ
1.18
หุ้้�นกู้้�ภาคเอกชน
19.99
อื่่�นๆ
251.66
รวม
313.45
45.87
เงิินลงทุุนตามวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารทุุนในความต้้องการของตลาดในประเทศ
10.76
114.04
ตราสารทุุนในความต้้องการของตลาดต่่างประเทศ
8.79
9.37
ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดต่่างประเทศ
303.37
อื่่�นๆ
67.82
รวม
390.74
123.41
เงิินลงทุุนตามวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย		
ตั๋๋�วแลกเงิิน
15.40
หััก: ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(15.40)
รวม
รวม
704.19
169.29
	สััดส่่วนเงิินลงทุุนของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เป็็นดัังนี้้�
	ร้้อยละ 89 เป็็นตราสารทุุนและหน่่วยลงทุุนในความต้้องการของตลาดในและต่่างประเทศ
		ร้้อยละ 2 เป็็นเงิินลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินและหุ้้�นกู้้�เอกชน
	ร้้อยละ 5 เป็็นตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดในและต่่างประเทศ
	ร้้อยละ 4 เป็็นเงิินลงทุุนอื่่�นๆ
ลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
บริิษัทั ฯ มีียอดลููกหนี้้�ธุรกิ
ุ จิ หลัักทรััพย์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 26.67 ล้้านบาท เป็็นหนี้้�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินคดีี
บริิษัทั ฯ ได้้ตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญ 26.67 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของมููลหนี้้� บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการติิดตาม
หนี้้�ค้า้ งชำำ�ระอย่่างใกล้้ชิดิ โดยยึึดหลัักการเจรจาประนอมหนี้้�เป็็นเบื้้อ� งต้้น หากลููกหนี้้�รายใดไม่่สามารถเจรจาตกลงกััน
ได้้หรืือปฏิิเสธการชำำ�ระหนี้้� บริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินการตามกฎหมาย
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4. สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุน

1. กระแสเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 1,125.65 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 835.02
ล้้านบาทจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยสััดส่่วนกระแสเงิินสดได้้มาและใช้้ไปในกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)
รายการกิิจกรรม
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไป) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไป) จากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ

(6,125.18)
(762.89)
7,723.09
835.02

(153.11)
16.95
11.03
(125.13)

	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ใช้้เงิินในกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถเปลี่่ย� นกลัับมาเป็็นเงิินสดได้้ใน
ระยะเวลาไม่่นาน ดัังนี้้�
กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 เงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานลดลง 6,125.18 ล้้านบาท
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นจาก :-	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�นลดลง 31.87 ล้้านบาท
-	ลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ลดลง 7.70 ล้้านบาท
-	สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นลดลง 2.87 ล้้านบาท
-	หนี้้�สิินเพิ่่�มขึ้้�นรวม 230.94 ล้้านบาท
เงิินสดลดลงจาก :- ผลการดำำ�เนิินงานลดลง 152.90 ล้้านบาท
- เงิินลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�น 6,114.07 ล้้านบาท
-	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น 5.85 ล้้านบาท
- เงิินให้้สิินเชื่่�อจากการซื้้�อลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น 125.74 ล้้านบาท
กิิจกรรมลงทุุน
ในปีี 2564 เงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุนลดลง 762.89 ล้้านบาท
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นจาก :- การขายและคืืนทุุนสิินทรััพย์์ทางการเงิิน 117.87 ล้้านบาท
- การขายอุุปกรณ์์ 1.55 ล้้านบาท
- ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผลของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ 19.00 ล้้านบาท
- เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม 61.82 ล้้านบาท
เงิินสดลดลงจาก :- เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน 680.55 ล้้านบาท
- เงิินสดเพื่่�อซื้้�ออุุปกรณ์์ 5.88 ล้้านบาท
- เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน 113.70 ล้้านบาท
- เงิินสดจ่่ายเพื่่�อเป็็นเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น 163.00 ล้้านบาท
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กิิจกรรมจััดหาเงิิน
ในปีี 2564 เงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินเพิ่่�มขึ้้�น 7,723.09 ล้้านบาท โดยเงิินสดรัับจากเพิ่่�มทุุนหุ้้�นสามััญ 7,825.48
ล้้านบาท, เงิินสดลดลงจากการจ่่ายเงิินชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมจากการออกตั๋๋�วแลกเงิินสุุทธิิ 97.14 ล้้านบาท และจ่่ายหนี้้�สิิน
สััญญาเช่่าการเงิินจำำ�นวน 5.25 ล้้านบาท
2. อััตราส่่วนสภาพคล่่องที่่สำ� ำ�คััญ
บริิษััทฯ มีีความเพีียงพอของสภาพคล่่อง โดยพิิจารณาได้้จากอััตราส่่วนสภาพคล่่องที่่�สำ�คั
ำ ัญๆ ดัังนี้้�
31 ธัันวาคม 2564
		อััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่องต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)
		
เงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ (NCR) (%)

74.33
N/A

31 ธัันวาคม 2563
33.91
N/A

	ตั้้�งแต่่ 1 พฤษภาคม 2552 บริิษัทั ฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้หยุุดดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
เป็็นการชั่่�วคราวจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษัทั ฯ จึึงไม่่ต้อ้ งดำำ�รงเงิินกองทุุน
สภาพคล่่องสุุทธิิ
	ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 2 พฤษภาคม 2556 บริิษัทั ฯ ได้้รับั อนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ประเภทการเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษาการลงทุุน
ตามใบอนุุ ญ าตประกอบธุุ รกิิ จ หลัั ก ทรัั พ ย์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ อยู่่� แ ล้้ ว จากสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ โดยบริิษััทฯ ต้้องดำำ�รงหลัักประกััน หรืือสิินทรััพย์์สภาพคล่่องอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง หรืือทั้้�งสองอย่่าง
รวมกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่� กธ. 4/2561
อย่่างไรก็็ตาม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทไม่่ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ เนื่่�องจากบริิษััทได้้ดำำ�เนิิน
การคืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์แก่่สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมีี
ผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 ธัันวาคม 2563 เป็็นต้้นไป
3. รายจ่่ายลงทุุน
		รายจ่่ายลงทุุนในเงิินลงทุุน
	ดููหััวข้้อ “สิินทรััพย์์ทางการเงิิน” ในหััวข้้อ 1. ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ และ “กิิจกรรมลงทุุน” ในหััวข้้อ “สภาพคล่่อง
และความเพีียงพอของเงิินทุุน” 1. กระแสเงิินสด
4. แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน
4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้้างเงิินทุุน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เท่่ากัับ 0.05 และ 0.15 ตามลำำ�ดัับ
4.2	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 10,404.05 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 7,834.58 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 305 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากบริิษััทมีีการเพิ่่�ม
ทุุน 7,825.48 ล้้านบาทและบริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 88.12 ล้้านบาท แต่่มีีองค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของลดลง
รวม 79.02 ล้้านบาท
4.3	หนี้้�สิิน
บริิษััทฯ มีีวงเงิินในการออกตั๋๋�วแลกเงิินเพื่่�อกู้้�ยืืมเงิินจากประชาชน 1,500 ล้้านบาท
ส่่วนที่่� 1
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5. ภาระผููกพัั นด้้านหนี้้�สิิน

บริิษัทั ฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมอื่่�นดัังต่่อไปนี้้�

อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละ) ต่่อปีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ระยะเวลาคงเหลืือของหนี้้ที่� ่�จะครบกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายใน 1 ปีี
1 - 5 ปีี
มากกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

เงิินกู้้�ยืืมอื่่�น 						
เงิินกู้้�ยืืมอื่่�น
1.24
75.00
75.0
รวมเงิินกู้้�ยืืมอื่่�น 		
75.00
75.00
		
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ระยะเวลาคงเหลืือของหนี้้ที่� ่�จะครบกำำ�หนดชำำ�ระ
อััตราดอกเบี้้�ย ภายใน 1 ปีี
1 - 5 ปีี
มากกว่่า 5 ปีี
รวม
(ร้้อยละ) ต่่อปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
เงิินกู้้�ยืืมอื่่�น 						
		ตั๋๋�วแลกเงิิน
3.40 - 3.75
167.31
167.31
รวมเงิินกู้้�ยืืมอื่่�น 		
167.31
167.31
6. ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานในอนาคต

ในปีี 2564 นี้้� ถึึงแม้้วิิกฤติิการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมถึึงสภาวะเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศโดยการรัับมืือ รวมถึึงมีีแนวโน้้มที่่�คลี่่�คลายไปในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ภาวะเศรษฐกิิจในประเทศไทยยััง
คงมีีความไม่่ แ น่่ น อนและมีีความผัั น ผวน ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ มููลค่่ า การซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ใ นตลาดและดัั ชนีี
ตลาดหลัักทรััพย์์ตลอดระยะเวลาที่่ผ่� ่านมา รวมถึึงอาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ของ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ และธุุรกิิจการ
ลงทุุนในหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ โดยบริิษััทยัังคงติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมีีการขยายสู่่�ธุรกิ
ุ ิจสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทััล โดย
ถึึงแม้้ธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นธุุรกิิจใหม่่ แต่่ได้้รัับการตอบรัับที่่�ดีีจากนัักลงทุุนรวมถึึงอััตราการเติิบโตของธุุรกิิจที่่�สููงขึ้้�น อีีกทั้้�งใน
ปััจจุุบัันได้้มีีการออกกฎเกณฑ์์ต่่างๆ เพื่่�อรองรัับการลงทุุนในธุุรกิิจดัังกล่่าวแล้้ว บริิษััทจึึงเชื่่�อมั่่�นในการเติิบโตของธุุรกิิจ
สิินทรััพย์์ดิิจิทัิ ัลในอนาคต
นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังได้้มีีการจััดทำำ�แผนงานประจำำ�ปีี พร้้อมปรัับพอร์์ตการลงทุุนและตรวจติิดตามผลจากฝ่่ายบริิหารอย่่าง
ใกล้้ชิิดจึึงทำำ�ให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยนหรืือกำำ�หนดแผนงานเพื่่�อรองรัับเหตุุการณ์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี รวมถึึง
บริิษัทั ฯ ได้้มีีการจััดทำำ�แผนงานบริิหารความเสี่่ย� ง ซึ่่ง� ได้้กำำ�หนดระดัับของความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้ในแต่่ละปััจจััยและแผนงาน
บริิหารความเสี่่ย� งในแต่่ละส่่วนงาน ซึ่่�งสามารถเป็็นแนวทางในการจััดการกัับปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอีีกทาง
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1.2 	ตารางสรุุปงบการเงิิน
งบแสดงฐานะการเงิิน

				

(หน่่วย : พัันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2562 (1)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน
%
จำำ�นวนเงิิน %

			
สิินทรััพย์์						
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน							
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
1,125,653 10.31
290,630 9.83
415,756
	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
141
32,013 1.08
24,236
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
163,010 1.49
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
6,806,247 62.35
669,113 22.63
620,147
	สิินทรััพย์์ที่ถืื่� อไว้้เพื่่�อขาย	
688 0.01
688 0.02
688
	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
18,709 0.17
10,049 0.34
5,759
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
8,114,448 74.33 1,002,493 33.90 1,066,586
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน							
	ลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์		
เงิินให้้สิินเชื่่�อจากการซื้้�อลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ย
		ค้้างรัับสุุทธิิ
122,090 1.12
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
704,189 6.45
169,296 5.73
179,409
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษัทร่
ั ่วม
1,726,556 15.82 1,587,218 53.68 1,510,368
	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่าและอุุปกรณ์์
29,123 0.27
30,648 1.04
11,559
	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
130,641 1.20
85,730 2.90
75,395
	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี	
66,228 0.61
60,130 2.03
72,828
	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
22,867 0.20
21,160 0.72
29,045
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
2,801,694 25.67 1,954,182 66.10 1,878,604
รวมสิินทรััพย์์
10,916,142 100.00 2,956,675 100.00 2,945,190
				
					
							

(1)

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 		
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14.12
0.82
21.06
0.02
0.20
36.22
6.09
51.28
0.39
2.56
2.47
0.99
63.78
100.00

งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

(หน่่วย : พัันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2562 (1)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน
%
จำำ�นวนเงิิน %
				
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น						
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน							
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
29
794 0.03
178
	ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
		 ภายในหนึ่่�งปีี		
6,500 0.06
4,775 0.16
เงิินกู้้�ยืืมอื่่�น		
167,311 5.66
148,349
	หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
242,423 2.22
18,951 0.64
24,742
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน		
248,952 2.28
191,831 6.49
173,269
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน							
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว		
75,000 0.69
	หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่ถึ� ึงกำำ�หนด
		ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
10,535 0.10
12,127 0.41
	ประมาณหนี้้�สินิ ไม่่หมุนุ เวีียนสำำ�หรัับผลประโยชน์์
		 พนัักงาน		
8,098 0.07
23,007 0.78
30,900
	กำำ�ไรจากการโอนธุุรกิิจให้้แก่่บริิษััทร่่วมรอรัับรู้้�	
148,206 1.36
148,206 5.01
148,206
	หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
21,306 0.20
12,035 0.41
12,035
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
263,145 2.42
195,375 6.61
191,141
รวมหนี้้�สิิน
512,097 4.70
387,206 13.10
364,410
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น							
	ทุุนเรืือนหุ้้�น 						
		ทุุนจดทะเบีียน
5,129,173 		 1,240,302 		 1,240,302
		ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
4,451,718 40.78
826,868 27.97
826,868
	ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
5,991,136 54.88 1,790,507 60.56 1,790,507
	กำำ�ไร (ขาดทุุน) สะสม						
		จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
109,957 1.01
109,957 3.72
109,957
		 ยัังไม่่ได้้จััดสรร (ขาดทุุน)
4,092 0.04 (94,494) (3.20)
(43,268)
		ส่่วนต่่างที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลง
			ส่่วนได้้เสีียในบริิษัทย่
ั ่อยบางส่่วน
(4,560) (0.04)
(4,560) (0.15)
(4,560)
		 องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
(148,298) (1.37) (58,809) (2.00)
(98,724)
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
10,404,045 95.30 2,569,469 86.90 2,580,780
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
10,916,142 100.00 2,956,675 100.00 2,945,190
								
(1)
บริิษัทั ฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 		

0.01
5.04
0.83
5.88
1.05
5.03
0.41
6.49
12.37

28.08
60.79
3.73
(1.47)
(0.15)
(3.35)
87.63
100.00
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2562 (2)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน
%
จำำ�นวนเงิิน %
รายได้้								
	รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ	
67,626 44.91
29,980 41.69
19,351 9.56
	รายได้้ดอกเบี้้�ย		
23,251 15.44
2,114 2.94
2,781 1.37
	กำำ�ไรจากเงิินลงทุุน		
51,035 33.89
14,947 20.78
63,749 31.49
เงิินปัันผลรัับ		
7,057 4.69
12,778 17.77
8,793 4.34
	กำำ�ไรจากการโอนธุุรกิิจให้้แก่่บริิษััทร่่วม
18 0.01
	รายได้้อื่่�น		
1,626 1.07
12,098 16.82
107,754 53.23
รวมรายได้้
150,595 100.00
71,917 100.00
202,446 100.00
ค่่าใช้้จ่่าย								
	ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
131,696 87.45
115,743 160.94
101,573 50.17
	ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่าย	
6,751 4.48
24,225 33.68
1,656 0.82
โอนกลัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(14,861) (9.87) (57,908) (80.52)
(59,924) (29.60)
	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น		
141,762 94.13
63,933 88.90
59,194 29.24
รวมค่่าใช้้จ่่าย
265,348 176.19
145,993 203.00
102,499 50.63
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
(114,753) (76.19) (74,076) (103.00)
99,947 49.37
ต้้นทุุนทางการเงิิน		
(6,129) (4.07)
(4,734) (6.58)
(9,510) (4.70)
โอนกลัับ (ขาดทุุน) จากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
1,307 0.87
(2,090) (2.91)
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
202,795 134.66
69,181 96.20
(11,770) (5.81)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
83,220 55.27 (11,719) (16.30)
78,667 38.86
ภาษีีเงิินได้้ - รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย)
4,897 3.25
(4,898) (6.81)
2,664 1.32
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ
88,117 58.52 (16,617) (23.11)
81,331 40.17
								

(2)

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 				
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2562 (2)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน
%
จำำ�นวนเงิิน %
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น							
รายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง:				
		กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
		 ที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
		
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(95,889) (63.67)
38,998 54.23
		กำำ�ไรจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์
		 ประกัันภััย		
17,712 11.76
(13,214) (6.53)
		 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม
(1,183) (0.79)
17,674 24.58
22,186 10.96
		 ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
789 0.52
(7,800) (10.85)
รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทใหม่่เข้้าไปไว้้ในกำำ�ไร
	หรืือขาดทุุนในภายหลััง:								
		 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม
(449) (0.30) (10,006) (13.91)
(15,455) (7.63)
		 ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย	
(17,339) (8.56)
		 ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจถููกจััดประเภท
		 รายการใหม่่เข้้าไปในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
		 ในภายหลััง		
3,468 1.71
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นรวม-สุุทธิิจากภาษีี
(79,020) (52.48)
38,866 54.04
(20,354) (10.05)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
9,097 6.04
22,249 30.94
60,977 30.12
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น								
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
0.02 		
(0.01)		
0.05
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ (บาท/หุ้้�น)		
0.50 		
0.50 		
0.50
จำำ�นวนหุ้้�นถััวเฉลี่่ยถ่
� ่วงน้ำำ��หนััก (พัันหุ้้�น)
4,114,252 		 1,653,737 		 1,588,329
									
		

(2)

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 				
ส่่วนที่่� 1

69

งบกระแสเงิินสด

(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2562 (2)

						
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน						
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้				
83,220
(11,719)
	ปรัับปรุุงด้้วย						
		ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย				
12,518
8,596
		 โอนกลัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น			
(14,861)
(57,908)
		 (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
			ทางการเงิิน				
(10,346)
(100)
		 (กำำ�ไร) ขาดทุุนกำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน			
16
5
		กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย				
		 ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน				
772
272
		 (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการขายและตััดจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์			
1,907
(1)
		กำำ�ไรจากสิินทรััพย์์สิทธิ
ิ ิการใช้้				
(28)
		 ขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน				
3,321
		ส่่วนแบ่่ง (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม			
(202,795)
(69,181)
		 ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (โอนกลัับ)				
(1,307)
2,090
		ต้้นทุุนทางการเงิิน				
6,129
4,734
		รายได้้ดอกเบี้้�ย				
(23,251)
(2,114)
		 เงิินปัันผลรัับ				
(7,057)
(12,778)
		กำำ�ไรจากการโอนธุุรกิิจให้้แก่่บริิษััทร่่วม				
		ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน				
2,823
(934)
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
ในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
(152,232)
(135,745)
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง						
	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น				
31,872
(7,768)
เงิินลงทุุนตามวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน			 (6,114,068)
(12,079)
	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น 				
(5,859)
(3,831)
	ลููกหนี้้�ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์				
7,700
8,174
เงิินให้้สิินเชื่่�อจากการซื้้�อลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิ			
ิ
(125,739)
	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 				
2,867
9,665
						
(2)

3,341
(59,924)
1,269
(25,000)
(22,157)
28
11,770
9,510
(2,781)
(8,793)
(18)
5,940
(8,147)
(15,492)
(216,011)
7,640
20,058
(10,341)

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 				
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78,668

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2562 (2)

						
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน (ต่่อ)						
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)						
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น				
(765)
616
	หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น 				
222,960
(5,792)
ผลประโยชน์์พนัักงานจ่่าย				
(20)
(7,370)
	หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 				
8,769
เงิินสดรัับ (จ่่าย) จากการดำำ�เนิินงาน				 (6,124,515)
(154,130)
ดอกเบี้้�ยจ่่าย				
(522)
ดอกเบี้้�ยรัับ				
3,914
1,552
ภาษีีเงิินได้้จ่่ายออก				
(4,581)
(6)
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
(6,125,182)
(153,106)
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายซื้้�อเงิินลงทุุนตามวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
		 ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น				
(407,722)
เงิินสดรัับจากเงิินลงทุุนตามวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
		 ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น				
110,724
27,606
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น			
(272,838)
(1,875)
เงิินสดรัับจากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น		
652
20
เงิินสดรัับจากการคืืนทุุนของสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น		
6,498
2,562
เงิินสดรัับจากการขายอุุปกรณ์์				
1,552
50
เงิินสดจ่่ายซื้้�ออุุปกรณ์์				
(5,877)
(9,248)
เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน				
(113,695)
(14,947)
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น				
(163,010)
เงิินสดรัับจากดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผลของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์		
19,003
12,778
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม				
61,825
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไปใน) จากกิิจกรรมลงทุุน
(762,888)
16,946
						

(2)

174
4,842
(196)
(217,473)
2,550
(509)
(215,432)
(47,321)
92,240
(38,211)
210,000
24
(8,024)
(4,536)
8,894
200,866

บริิษัทั ฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 				
ส่่วนที่่� 1
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งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2562 (2)

						
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน						
เงิินสดรัับจากการเพิ่่�มทุุนหุ้้�นสามััญ				
7,825,479
467,100
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมอื่่�น				
232,864
264,909
780,777
เงิินสดจ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมอื่่�น				
(330,000)
(250,000)
(1,170,000)
เงิินสดจ่่ายหนี้้�สิินสััญญาเช่่าการเงิิน				
(5,250)
(3,875)
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
7,723,093
11,034
77,877
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิ			
ิ
835,023
(125,126)
63,311
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 1 มกราคม			
290,630
415,756
352,445
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
1,125,653
290,630
415,756
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด						
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�เกิิดจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า		
(95,100)
4,454
(26,744)
ด้้วยมููลค่่ายุุติธรร
ิ มผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น - สุุทธิิจากภาษีี					
เงิินปัันผลค้้างรัับลดลง				
(38)

(2)

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 				
ส่่วนที่่� 1
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การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิิน

รายการ

สำำ�หรัับปีี
2563

2564
2562 (3)
						
อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร				
	อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
97.94
80.91
97.93
	อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)
58.51
(23.11)
40.17
	อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
1.55
(0.65)
3.35
	อััตราผลตอบแทนการลงทุุน (%)
5.49
4.27
2.70
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน				
	อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)
1.41
(0.57)
2.81
	อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)
0.06
0.05
0.07
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน				
	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่องต่่อเงิินกู้้� (เท่่า)
108.19
5.99
7.19
	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์ก่่อรายได้้ต่่อเงิินกู้้� (เท่่า)
138.17
16.43
18.54
	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่องต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)
74.33
33.91
36.21
	อััตราส่่วนสิินทรััพย์์ที่ก่่� ่อรายได้้ต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)
94.93
92.95
93.37
	อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)
0.05
0.15
0.14
อััตราส่่วนอื่่�นๆ				
	อััตราส่่วนเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่อสิินทรััพย์์ (%)
84.62
82.04
78.43
เงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ (%)
N/A**
N/A**
N/A*
ข้้อมููลต่่อหุ้้�น				
	มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท) ***
2.53
1.55
1.62
	กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)***
0.02
(0.01)
0.05
	ราคาพาร์์ (บาท)
0.50
0.50
0.50

*	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2552 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้หยุุดดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า เป็็นการชั่่�วคราวจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษััทจึึงไม่่ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
**	ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 8 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการคืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์แก่่สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
บริิษััทจึึงไม่่ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนสภาพคล่่องสุุทธิิ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
***	คำำ�นวณจากจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่ยถ่
� ่วงน้ำำ��หนััก
(3)
บริิษััทฯ คำำ�นวณอััตราส่่วนทางการเงิินตามรููปแบบการแสดงรายการในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และรููปแบบธุุรกิจิ ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
ไปของบริิษััท
ส่่วนที่่� 1

73

5.	ข้้อมููลทั่่�วไป
และข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป

บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ
(ก) นายทะเบีียนหุ้้�น
บริิษัทศูู
ั นย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ10400
โทรศััพท์์: +66 2009 9000 โทรสาร: +66 2009 9991
(2) ผู้้�สอบบััญชีี
• นางสาวรััตนา จาละ		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3734 และ/หรืือ
• นางสาวสมใจ คุณปสุต		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
• นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
• นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
	ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2264 9090 โทรสาร: +66 2264 0789-90
(ค) ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
• บริิษััท สำำ�นักก
ั ฎหมายสากล สยามพรีีเมีียร์์ จำำ�กััด
		ชั้้�น 26 อาคาร ดิิ ออฟฟิิศเศส แอท เซ็็นทรััล เวิิลด์์
		 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
		 โทรศัพท์: +66 2646 1888 โทรสาร: +66 2646 1919
• บริิษััท สำำ�นักั งานพััฒนสิิทธิ์์� ทนายความ จำำ�กััด
		 เลขที่่� 578/8 ซอยโพธิ์์�ปั้้�น ถนนอโศกดิินแดง แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
		 โทรศัพท์: +66 2641 9875 โทรสาร: +66 2641 8267
• บริิษััท สำำ�นักั งานกฎหมายอาทิิตย์์ จำำ�กัดั
		 เลขที่่� 109/102 ลาดพร้้าว 18 ถนนลาดพร้้าว แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
		 โทรศัพท์: +66 2512 4720 โทรสาร: +66 2512 4921
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• บริิษััท อีีเอส เคาน์์เซล จำำ�กััด
		 เลขที่่� 2034/78 ชั้้�น 17 อาคารอิิตััลไทยทาวเวอร์์ ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง
		 กรุงเทพมหานคร 10310
		 โทรศัพท์: +66 2716 1717-8 โทรสาร: +66 2716 1719
• บริิษััท ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ซีีเอ็็มทีี จำ�กั
ำ ดั
		 เลขที่่� 75 ซอยพึ่่�งมีี 11 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุุงเทพมหานคร 10260
		 โทรศัพท์: +66 81836 7236
• บริิษััท เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำ�กั
ำ ัด
		 เลขที่่� 990 อาคารอัับดุุลราฮิิม ชั้้�นที่่� 5, 10 และ 21-25 ถนนพระราม 4 สีีลม เขตบางรััก
		 กรุงเทพมหานคร 10500
		 โทรศัพท์: +66 2636 2000 โทรสาร: +66 2666 2924
• บริิษััท สำำ�นักั งานกฎหมายบรรจงแอนด์์วิิทยา จำำ�กััด
		ชั้้�น 9 อาคารวอลล์์สตรีีททาวเวอร์์
		 เลขที่ 33/35, 33/39-40 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
		 โทรศัพท์: +66 2236 2334 โทรสาร: +66 2236 3916
5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น

-ไม่มี5.3 ข้อพิ พาททางกฎหมาย

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าว หาก
พิจารณาจากมลู หนี้ที่ฝ่ายผฟู้ อ้ งร้องได้เรียกร้องมารวมกัน มีมลู ค่าสูงกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ แต่อย่างไร
ก็ตาม ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีหลักฐานที่จะหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าว ทั้งนี้
ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 ศาลชั้นต้นของหนึ่งในคดีดังกล่าวข้างต้นมีค�ำพิพากษายกฟ้องโจทก์ และโจทก์สามารถยื่น
อุทธรณ์ค�ำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
5.4 ตลาดรอง

	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ

•	ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•	ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
•	ธนาคารอาร์ เอช บี จ�ำกัด
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6.นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และจรรยาบรรณธุุรกิิจ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา ดังนี้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลของบริิษััทฯ
	ก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้ง� ผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รับั หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้ง� รายละเอีียดข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระ
ต่่างๆ เป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 14 วัันก่่อนประชุุม และบริิษััทฯ เผยแพร่่เอกสารการประชุุมบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า 30 วััน ซึ่่ง� ในแต่่ละวาระจะระบุุวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์หรืือเหตุุผลพร้้อมความเห็็นของคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ประกอบเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับข้้อมููลทัันเวลาและเพีียงพอในการตััดสิินใจสำำ�หรัับการเข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา
สิิทธิิในการออกเสีียง
	ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายมีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเท่่าเทีียมกัันตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�ม
ทางเลอื กให้กบั ผถู้ อื หุน้ โดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผรู้ บั มอบอ�ำนาจจากผถู้ อื หุน้ ในกรณีที่ผถู้ อื หุน้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอ�ำนาจปฏิบัติตาม และ
ส�ำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกฏเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นและตั้้�งคำำ�ถาม
บริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคนเสนอวาระการประชุุม เสนอชื่่อ� บุุคคลที่่มีีคุ
� ณส
ุ มบััติเิ หมาะสมเพื่่�อเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการ
และตั้้�งคำำ�ถามเป็็นการล่่วงหน้้า โดยผ่่านทาง Website ของบริิษััทฯ ก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และในระหว่่างการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประธานจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้แสดงความคิิดเห็็นและตั้้ง� คำำ�ถามต่่อที่่ปร
� ะชุุมในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วกัับบริิษัทั ฯ ได้้อย่่าง
เต็็มที่่� นอกจากนี้้� ภายหลัังการประชุุมเสร็็จสิ้้น� แล้้ว คณะกรรมการและผู้้�บริิหารยัังได้้มีีการพบปะพููดคุุยกับั ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเป็็น
กัันเอง
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สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นธรรม
	ผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับการดููแลอย่่างเท่่าเทีียมกัันในสิิทธิิต่่างๆ ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นพึึงมีีและพึึงได้้บนพื้้�นฐานการพิิจารณาอย่่างรอบคอบ
ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มนี โยบายในการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผถู้ อื หุน้ โดย
บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการจัดส�ำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยใน
ปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ และตั้งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษบน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ล่วงหน้า
	ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกโดยการส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ
ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย และส�ำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมรวมถึงแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
	ส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ให้สทธ
ิ แิ ก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน้
ต่อหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
บริิษัทั ฯ จะเผยแพร่่รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นบน Website ของบริิษััทฯ ภายใน 14 วัันหลัังจากการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ
จะเสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณารัับรองในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งถััดไป ซึ่่�งรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วนั้้�น บริิษัทั ฯ จะจััดเก็็บไว้้ในที่่�ปลอดภััย และพร้้อมสำำ�หรัับให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตรวจสอบได้้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และก�ำหนดให้กรรมการทุกคนรวมไปถึง
ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผมู้ ีส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตและความ
ส�ำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
3.1 ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงความโปร่่งใสในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วนทัันเวลาโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูล
ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท�ำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
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3.2 ลููกค้้า
“ความพึึงพอใจของลููกค้้า” เป็็นนโยบายสำำ�คัญั ในการให้้บริิการของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ฯ ได้้มุ่่�งพััฒนาบริิการและสร้้างสรรค์์
บริการใหม่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางการน�ำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการลงทุน และ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จึงได้มีการจัดท�ำนโยบายความเป็น
ส่่วนตััว ซึ่่�งอธิิบายถึึงวิิธีีการที่่�บริิษััทฯ เก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลทั้้�งในประเทศ และ/
หรืือต่่างประเทศ ตลอดจนสิิทธิิในข้้อมููลส่่วนบุุคคล ที่่�ครอบคลุุมไปถึึงช่่องทางการติิดต่่อทางออนไลน์์ เว็็บไซต์์
แอปพลิิเคชัันบนอุุปกรณ์์เคลื่่อ� นที่่� ศููนย์์บริิการข้้อมููลลููกค้้า (call center) กิิจกรรมและนิิทรรศการ และในขณะเดีียวกััน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องจรรยาบรรณที่่พึ� ึงปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า และใส่่ใจต่่อการแก้้ไขปััญหาในทุุกเรื่่�องที่่�ลููกค้้าร้้อง
เรีียนหรืือให้้ข้้อแนะนำำ�
3.3 พนัักงาน
บริิษััทฯ ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม มีีการจ่่ายผลตอบแทนให้้แก่่พนัักงานอย่่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกรรมแบบเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดย
มีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อธ�ำรง
รักษาพนักงานที่มคี วามรู้ความสามารถและทุม่ เทท�ำงานให้บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ อาจให้สทธ
ิ ซื้ิ อหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ที่ออกให้พนักงานในราคาต�่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตามโครงการ ESOP
(Employee Stock Ownership Plan) (ถ้ามี)
พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ จะได้รบั การแนะน�ำ Orientation และได้รบั คมู่ อื พนักงานเพอื่ ให้ทราบ
ถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการท�ำงาน หลักเกณฑ์การลางาน
ระเบียบวินัยการท�ำงาน ข้อก�ำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับพนักงาน รวมทั้ง
คู่มือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน
เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน
รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้า
ร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจ�ำทุกปี การจัดให้มีแผนฉุกเฉินส�ำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงที่ท�ำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาในสถานที่ท�ำการของบริษัทฯ ได้ การจัดให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานที่ท�ำงานในอาคาร เป็นต้น
โดยในปี 2564 ไม่มีพนักงานคนใดได้รับอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้
รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความ
สามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม และ
กฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานต่อปีจะไม่
น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
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ในด้านกิจกรรมของกลุม่ พนักงาน บริษทั ฯ มนี โยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน การเข้าร่วมประชุมพัฒนา
ระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์กร เช่น กิจกรรมท�ำบุญบริษัทฯ ประจ�ำปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมการกีฬาเพื่อส่ง
เสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิ
มนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถอื หลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบ
ปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางที่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการ
ได้โดยตรงผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้อง
เรียนเหล่านั้น และท�ำการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรก�ำกับดูแล และ/หรือรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มี
กลไกคุม้ ครองผูร้ ายงาน ผูแ้ จ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมลู ข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึง่ จะรับรู้ได้เฉพาะในกลุม่ บุคคล
ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะการร้องเรียนจากพนักงานจะได้รับการ
คุ้มครองเป็นพิเศษ
3.4 องค์์กรกำำ�กัับดููแล, หน่่วยงานของรััฐ และหน่่วยงานเอกชนที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กรของรััฐ
บริิษััทฯ ได้้บริิหารกิิจการและปฏิิบััติิงานตามกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ขององค์์กรที่่�กำำ�กัับดููแล ได้้แก่่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐอื่นๆ อาทิเช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น อย่าง
เคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ เป็นต้น
	ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สนิ ใดโดยมิชอบเพอื่
จูงใจให้ปฏบิ ตั หรื
ิ อละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพอื่ ผลประโยชน์สว่ นบุคคลหรือท�ำให้
เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้น
กระท�ำผิดกฏหมายหรือต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
	ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้บุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อน�ำ
ผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ บริษัทฯ ได้ฝึก
อบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของ
บริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การก�ำหนดระเบียบ
แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต
บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดแู ลกิจการ ซึง่ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�ำคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ
จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ น�ำมาใช้น้ันได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมแก่กรรมการ ผบู้ ริหารและพนักงานอย่างต่อเนอื่ ง เพอื่ ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ใน
เรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระท�ำความผิด
บริษทั ฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียน
อย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
3.5 สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงบทบาทในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอย่่างยิ่่�ง
คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ มีส่วน
ร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทัง้ ได้ปฏบิ ตั ติ นในฐานะพลเมอื งของสังคม เมื่อ
ภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและน�ำมาถือปฏิบัติและก�ำหนดเป็นนโยบายที่จะ
ให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย
	ส�ำหรับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มี
คุณภาพ การสนับสนุนการแข่งกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่
มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิด
โอกาสให้บคุ ลากรทุกระดับทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนคูค่ า้ และผูส้ นใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม
	ส�ำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษย์โลก
พึงรักษาไว้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีส�ำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจ�ำวันโดย
ใช้ระบบไปรษณีย์อเิ ลคทรอนิคส์ และเครื่องมอื สื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่สามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในส�ำนักงานอีกด้วย บริษทั ฯ ได้ให้ความรู้และฝึกอบรม
พนักงานเพอื่ ปลกู จิตส�ำนึกเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธภิ าพเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธภิ าพการ
ท�ำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน
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3.6 เจ้้าหนี้้� คู่่�ค้้า และคู่่�แข่่ง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีที่่�พึึงมีีต่่อ เจ้้าหนี้้� คู่่�ค้้า และคู่่�แข่่ง โดยบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบัติั ิ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่า ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ที่จะรองรับได้ การจัดให้มีหลักประกันที่พอเพียงในการประกันหนี้ การบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะช�ำระหนี้ได้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในสัญญาหรือ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการช�ำระคืนหนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปกปิดสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ การปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้าที่มี
สินค้าและบริการมมี าตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัตกิ ารกระท�ำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือทุจริต มีหลักเกณฑ์
การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่ค้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้กระท�ำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เมื่อ
จะมีีการนำำ�งานของบุุคคลภายนอกมาใช้้ภายในบริิษััทฯ จะต้้องมีีการตรวจสอบก่่อนว่่าไม่่มีีการละเมิิดทรััพย์์สิินทาง
ปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์ข� องผู้้�อื่่น� รวมไปถึึงการกำำ�หนดนโยบายการใช้้งานบนระบบคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ จะมีีการตรวจ
สอบโปรแกรมการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ทัง้ นี้ เพอื่ เป็นการป้องกันการใช้โปรแกรม
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
ในปี 2564 ไม่พบกรณีที่บริษทั ฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า สิง่ แวดล้อม
หรือถูกด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�ำคัญภายในเวลาที่ทางการ
ก�ำหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็น
ปัญหา โดยสามารถติดต่อ/แจ้งข้อร้องเรียนทั่วไป หรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือพบการ
กระท�ำความผิด/การทุจริตมายังบริษัทฯ ได้ โดยตรงตามช่องทางดังนี้
ติิดต่่อกรรมการบรรษััทภิิบาล
ทางอีีเมล์์
ir@xspringcapital.com
ทางไปรษณีย์ กรรมการบรรษัทภิบาล
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
			 เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
			 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ติิดต่่อสำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท
ทางอีีเมล์์
ir@xspringcapital.com
ทางไปรษณีย์	ส�ำนักเลขานุการบริษัท
					 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
					 เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
					 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โดยส�ำนักเลขานุการบริษัทจะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าว และรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/
หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการแก้ไขส�ำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท�ำผิด โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน ในกรณีที่พนักงานพบเห็นหรือสงสัย
การกระท�ำใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยฝ่ายก�ำกับ
และตรวจสอบภายในจะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าวและรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำผิดดังกล่าวต่อไป
บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ร้องเรียน
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายในการเปิิดเผยข้้อมููล
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ โดยคำำ�นึงึ ถึึงการกำำ�กับั ดููแลกิิจการด้้วยการ
ยึึดหลัักบรรษััทภิบิ าลที่่ดีี� และตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่อ� ย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล เพื่่�อความ
เจริิญก้้าวหน้้าของกิิจการที่่�ยั่่�งยืืน และเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่กิิจการ รวมถึึงผลประโยชน์์ ในระยะยาวให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย ทั้้�งยัังคำำ�นึึงถึึงการดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่างๆ อย่่างเป็็นธรรม และรอบคอบ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลทุกประการ
บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการจัดท�ำจดหมายข่าวที่น�ำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายว่า การท�ำรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในวันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง และทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงเพอื่ ประโยชน์ในการติดตามดแู ลการ
มีส่วนได้เสียของกรรมการและผบู้ ริหารของบริษทั ฯ หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
บริิษััทฯ มีีความตั้้�งใจที่่�จะพััฒนาการบริิหารงานภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยนำำ�ผลการประเมิินจาก
หน่่วยงานของรััฐหรืือหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องมาใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงและพััฒนานโยบายต่่างๆ ให้้มีีมาตรฐานและมีี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเอง
เข้าไปลงทุนและสิทธขิ องตนเองโดยเปรียบเทียบกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่บริษทั ฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โดยแจกแจงแสดง
ถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้
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การถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหาร
การเปลี่่ย� นแปลงการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหาร
กรรมการ / ผู้้�บริิหาร
1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
2. นายเศรษฐา ทวีีสิิน
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
3. นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
4. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
5. นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
6. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
7. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
8. นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
9. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
10.	หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
11. นางสาวลิิมลี่่� ทิิพพงษ์์ประภาส	
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
12. นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
13. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
14. นายสุุภชาญ จรณะกรััณย์์
	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

31 ธ.ค. 63
2,000,000
-

จำำ�นวนหุ้้�น
สััดส่่วน
เปลี่่ย� นแปลงในปีี 2564
31 ธ.ค. 64
(ร้้อยละ)
ได้้มา
จำำ�หน่่าย			
75,690,662
75,690,662
0.850
-		
2,000,000
-

สำำ�หรัับโครงสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจของบริิษััทฯ นั้้�น ได้้เปิิดเผยไว้้ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจของรายงานฉบัับนี้้�
และบนเวปไซต์์ของบริิษััทฯ
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ในปี 2564 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ดังปรากฎในหัวข้อ “การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ”
การเปิิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบดููแลรายงานฐานะทางการเงิินของบริิษัทั ฯ ให้้มีีข้อ้ มููลทางบััญชีีที่่ถูู� กต้้อง ครบถ้้วน
โปร่่งใส และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ รวมทั้้�งได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�แสดงฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นจริิง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการ
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อก�ำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลตรวจสอบงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่คณะกรรมการตรวจ
สอบได้้ตรวจสอบร่่วมกัับหััวหน้้าฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน หััวหน้้าฝ่่ายกำำ�กับั และตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ
ไม่่มีีข้อ้ บ่่งชี้้หรืื
� อข้้อสัังเกตอื่่�นใดในงบการเงิินที่่�ได้้เสนอมาเป็็นที่่ผิ� ดิ สัังเกต และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการมีีความชััดเจน พอเพีียง
และถููกต้้องตามควรในสาระสำำ�คััญตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป รวมทั้้�งระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดยรวม
อยู่่�ในขั้้�นดีี ไม่่มีีข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
	ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ประชุุมอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง โดยในแต่่ละปีี บริิษััทฯ จะกำำ�หนดวััน
ประชุมไว้ลว่ งหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถเรียกประชุม
เพิ่มได้ตามความจ�ำเป็น เลขานุการบริษัทจะแจ้งก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้
กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทจะ
เป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดท�ำรายงานการประชุม
บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมส�ำหรับให้
กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อ-ขายหุน้ /การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แต่ละครัง้ ได้จดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมลู เกี่ยวกับการถอื ครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดท�ำรายงานจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2544
	รายชื่อกรรมการและจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2564”
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ลงทุุน
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญั ในเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�โปร่่งใส ถููกต้้อง และครบถ้้วน ไม่่ว่า่ จะเป็็นข้้อมููลทางการเงิิน
หรืือข้้อมููลทั่่�วไปที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหุ้้�น บริิษััทฯ จะเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�
เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้มกี ารเสนอข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนั
ทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้ง
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ข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดท�ำ Press Release นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูล
โดยการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และ
การจัดท�ำจดหมายข่าวที่น�ำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ทั้งทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งปรากฎใน Website ได้ ดังนี้
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: +66 2 030 3730
xspringcapital.com
	ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทฯ และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บน Website ของบริษัทฯ แล้ว
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้้�นำำ�และวิิสััยทััศน์์
คณะกรรมการบริิษััทฯ จะประกอบด้้วย กรรมการที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
ตลอดจนก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องดังกล่าวในรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมา
- มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
- จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก เพอื่ ช่วย
ดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- ก�ำหนดให้มีฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
อำำ�นาจอนุุมัติั ิของคณะกรรมการ
- การจััดการบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในพระราชบััญญััติิ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- เป้าหมายและนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
- การท�ำธุรกรรมหรือการกระท�ำใดๆ อันมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษทั ฯ
เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
- การท�ำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในประเภทและขนาด
รายการ ที่ไม่จ�ำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
-	ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
-	รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
- แต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ
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การก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์การท�ำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ
ผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัทฯ
การท�ำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ
การจัดให้มีการก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการข้างต้น

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
บริิษััทฯ กำำ�หนดโครงสร้้างของคณะกรรมการให้้ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลาย ทั้้�งในด้้านทัักษะ
ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบั บริษทั ฯ และมีคณส
ุ มบัตที่ส
ิ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อความชััดเจนโปร่่งใส บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อช่่วยดููแลรายงานทางการเงิิน ระบบการควบคุุม
ภายใน ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้งและ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกรวมทั้งก�ำหนดค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายนอกและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน และมีการ
ประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน
คณะอนุุกรรมการ
บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการต่่างๆ ซึ่่�งได้้แก่่
• คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การท�ำงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลัน่ กรองงานตามความจ�ำเป็น
โดยมีการก�ำหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่
เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
ระบบการควบคุุมและการตรวจสอบภายใน
ด้้านกฏหมายและการควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายในตั้้�งแต่่ระดัับโครงสร้้างขององค์์กร โดยได้้แบ่่งแยกหน้้าที่่�ของฝ่่ายงาน
ที่หารายได้ออกจากฝ่ายงานที่ท�ำหน้าที่ปฏิบตั กิ ารและควบคุมการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน โดยในระดับฝ่ายงานนัน้ ได้ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่การด�ำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ตรวจสอบและอนุมัติออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึง
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มีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการเพิ่มฝ่าย
Group General Counsel ซึง่ ช่วยดแู ลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ และให้ค�ำปรึกษาแก่บริษทั ในกลุม่ รวมทัง้ มีหน้าที่พิจารณา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มนั้นมีการด�ำเนิน
งานเป็นไปตามนโยบายภายในของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่าย Group General Counsel ยังรับผิดชอบในการจัดท�ำและตรวจสอบสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัท
ในกลุ่มกับคู่ค้าทางธุรกิจ และติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ด้้านการตรวจสอบภายใน
บริิษััทฯ มีีฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายใน ซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
เพอื่ ให้ฝา่ ยก�ำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จึงก�ำหนดให้ผดู้ แู ลรับผิดชอบฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอกี ต�ำแหน่ง
หนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้้านการบริิหารความเสี่่ย� ง
บริิษััทฯ ได้้มีีนโยบายแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อกำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
(Enterprise Risk Management) ให้้ครอบคลุุมความเสี่่ย� งของบริิษััทในกลุ่่�มของ XSpring Capital ให้้ทััดเทีียมมาตรฐาน
สากล รััดกุุม มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม สอดคล้้องกัับแนวทางกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ภายใต้้กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงสร้้างและรัักษาระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิภาพในการระบุุความเสี่่ย� ง วััดค่่าความเสี่่ย� ง และสอบทานการประเมิินความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น รวมทั้้�ง
กำำ�กัับดููแลติิดตามความคืืบหน้้าของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง และรายงานการดำำ�เนิินการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
ต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งทราบเป็็นระยะๆ นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งมีีหน้้าที่่�ในการทบทวนนโยบายบริิหาร
ความเสี่่�ยงองค์์กรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และประเมิินความเหมาะสมเพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไขให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ระเบีียบการใช้้เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ส่่วนบุุคคล และการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลสารสนเทศ
บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศ บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดข้้อปฏิิบััติิ
เพอื่ ให้ฝา่ ย หน่วยงาน พนักงาน และ ผูที่้ ถูกว่าจ้างให้มาปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิ
งานเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด ซึง่ ระเบียบดังกล่าวได้ผา่ นการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
สาระสำำ�คััญของร่่างระเบีียบ
• เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการควบคุุมภายในในการใช้้อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และการเข้้าถึึงข้้อมููล
• เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบถึงภาระความรับผิดชอบทางกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติ
การกระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์
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•
•

เพื่อเน้นย�้ำให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เพื่อเน้นย�้ำให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้าน IT อย่างเหมาะสม และไม่พบว่ามีฝ่ายงานหรือพนักงานคน
ใดกระท�ำการฝ่าฝืนระเบียบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือหลักการบรรษัทภิบาล
ของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
หลัักการบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ
1. ปรััชญาการทำำ�งานของบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ ยึึดถืือหลัักการบรรษััทภิบิ าลที่่ดีี� 4 ประการ กล่่าวคืือ ความรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� ความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต
ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน และ การสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวแก่่ผู้้�มีีผลประโยชน์์ร่่วมกััน โดยมีีปััจจััยในการบรรลุุ
หลัักการบรรษััทภิิบาลที่่�ดีีคืือความเป็็นมืืออาชีีพของบุุคลากร ระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี และการปฏิิบััติิเป็็นที่่�เชื่่�อ
ถืือต่่อผู้้�ที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วมกััน ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พนัักงาน
2. นโยบายเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดจรรยาบรรณของกรรมการบริิษััทฯ ที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย เพื่่�อ
ผลประโยชน์ของผทีู่้ มผี ลประโยชน์รว่ มกัน ด้วยความซื่อสัตยส์ จุ ริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. โครงสร้้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีจำำ�นวนที่่เ� หมาะสมและสมดุุลระหว่่างกรรมการที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารกัับกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
รวมทั้้�งได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องเพื่่�อกำำ�กัับดููแลและกลั่่�นกรองงาน ได้้แก่่
• คณะกรรมการลงทุน
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออก
ตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งใน
การประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผอู้ อกจากต�ำแหน่ง
ไปนัน้ อาจได้รบั เลอื กเข้ารับต�ำแหน่งได้อกี ส�ำหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะมี
การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจ�ำปี
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4. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ  
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่กำ� ำ�หนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ พัันธกิิจ และนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ โดยยึึดมั่่น� ในหลััก
การบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ที่ิ ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหารงานได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
เป็นประจ�ำ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการดแู ลผลประโยชน์ของผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ และรายย่อยอย่างเป็นธรรม โดย
จัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิิบัติั ิงานของคณะกรรมการบริิษััทฯ  
คณะกรรมการบริิษััทฯ จััดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง โดยวาระต่่างๆ จะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ในปี 2564 กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
มีนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�ำปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยอาจเรียก
ประชุมผถู้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมอื่ ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ซึง่ ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะส่งหนังสือ
เชิญประชุมและระเบียบวาระพร้อมรายละเอียดความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัท อยู่ในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
5. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ
ฝ่่ายจััดการมีีหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตามวิิสััย
ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนด และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
6. นโยบายเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีี Compliance Manual ซึ่่�งระบุุถึึงจรรยาบรรณของบริิษััทฯ จรรยาบรรณผู้้�บริิหาร และจรรยา
บรรณพนัักงาน โดยยึึดถืือเป็็นระเบีียบหลัักที่่�พนัักงานทุุกคนจะต้้องลงนามรัับทราบและปฏิิบััติติ าม เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เช่่น กำำ�หนดมาตรการในการขจััดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยคณะ
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กรรมการบริิษัทั ฯ พิิจารณา และเปิิดเผยรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน หรืือ
รายการระหว่่างกัันอย่่างเหมาะสม อีีกทั้้�ง ดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยกำำ�หนดระเบีียบการดููแลการใช้้ข้้อมููล
ภายในของฝ่่ายงานต่่างๆ การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของกรรมการและพนัักงานให้้มีีความโปร่่งใส
7. นโยบายเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่ย� ง
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีการควบคุุมภายในที่่มีีปร
� ะสิิทธิภิ าพเพีียงพอกัับระดัับความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้ โดยกำำ�หนดมาตรการ วิิธีี
การควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการประเมิน ติดตาม สนับสนุนให้มีโครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
8. นโยบายเกี่่ย� วกัับรายการทางการบััญชีีและการเงิิน
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีการบัันทึึกรายการทางธุุรกิิจ และการจััดทำำ�รายงานทางการบััญชีีและการเงิินที่่�ถููกต้้อง ทัันเวลา เชื่่�อ
ถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ
9.   นโยบายเกี่่ย� วกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ และฝ่่ายจััดการ มีีหน้้าที่่ต้� อ้ งรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของตนให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรืออาจรับทราบข้อมูลภายในจาก
หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายท�ำการซื้อขายหุน้ ที่มขี อ้ มลู ภายในข้อมลู ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทัง้ ห้าม กรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่ส�ำคัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ
ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้ก�ำหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี
10.  นโยบายความเป็็นส่่วนตััว  
เพื่่�อให้้การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลเป็็นไปตามที่่�แนวทางของ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และ
ป้องกันมิให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดสิทธิในข้อมลู ส่วนบุคคลดังกล่าวนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดให้มนี โยบายความ
เป็นส่วนตัว ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนักรู้ความเข้าใจแก่บคุ คลากรในองค์กรเพอื่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
11. นโยบายเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะเป็็นองค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบและมีีส่่วนช่่วยเหลืือสัังคม โดยมีีการจััดสรรงบประมาณเพื่่�อ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมอื่ เกิดภัยพิบตั ิในระดับชาติ ตามสภาพ
เหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี
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6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เช่น
การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคมู่ อื จรรยาบรรณดังกล่าว
ไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก�ำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่ต� ามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ
โดยเฉพาะฝ่่ายจััดการและพนัักงานจะมีี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual กำำ�หนดบทบาท
หน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ
มีการติดตามก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
6.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแล
กิิจการในรอบปีีที่�ผ่
่ ่านมา

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยน�ำผลการประเมินจากหน่วย
งานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
	ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิด
เห็นของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพอื่ ให้มมี าตรฐานที่ดียิง่ ขึน้ และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD)
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลส�ำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ�ำปี 2564
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
	ส�ำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะได้น�ำไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ต่อไป
ข้้อที่่�ยัังไม่่ได้้ปฏิิบัติั ิ
เหตุุผล
1.	ประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ 	ประธานกรรมการบริิษััทฯ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร และมิิได้้เป็็นบุุคคล
เดีียวกัันกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ทั้้�งนี้้� เพื่่�อแบ่่งแยกหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลและการบริิหารงานประจำำ�
2. คณะกรรมการควรมีีการกำำ�หนดนโยบาย บริิษััทฯ ไม่่ได้้กำำ�หนดจำำ�นวนปีีในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้ เนื่่�องจาก
จำำ�กััดจำำ�นวนปีีในการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่า กรรมการของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และมีี
ของกรรมการอิิสระไว้้ไม่่เกิิน 9 ปีี
ประสบการณ์์ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเป็็นเวลานาน รวมทั้้�งมีีความเป็็นอิิสระจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�บริิหาร และสามารถปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ได้้เป็็นอย่่างดีี
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Mean Main Functional Business

Mean Share Service

Business Development Group Securitized Product and
Direct Investment
Marketing and
Communication

Secretary Office & admin

Management Committee

Investment, CG, Nominating &
Compensation, Risk Committee

7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

Corporate Strategy
HR Business Partner

Planning & Budgeting

Recruiting

Investor Relations

Treasury

Compensation & Benefits

Training & Development

Legal

Financial & Managerial
Accounting

Employee Relations

Compliance & Data

Group General Counsel

Finance & Accounting

Deputy President

Audit Committee

HR

President

BOD

และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�นๆ

7. โครงสร้้างกำำ�กัับดููแลกิิจการ

IT Risk Management

Enterprise Risk &
Credit Control
Operation Risk
Management

Risk Management

Risk Management Committe

Internal Audit

7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทฯ
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล
1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล*
		
		
		
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร***
		
		
		
3. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์*
		
4. นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น**
		
5. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
		
		
		
6. นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์
		
		
7. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
		
		
8. นายเศรษฐา ทวีีสิิน***
9. นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์***
นางพรพิิลาศ หาญชาญพานิิชย์์
		
*

ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการลงทุุน
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• ผู้้�จััดการใหญ่่
• กรรมการคณะกรรมการลงทุุน
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุุน
• กรรมการอิิสระ
•	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• กรรมการบรรษััทภิิบาล
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษััทภิิบาล
• กรรมการอิิสระ
•	ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ
• กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ
• เลขานุุการบริิษััท
• เลขานุุการคณะกรรมการ	

นายระเฑีียร ศรีีมงคล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการมีีอำำ�นาจและประธานกรรมการ นายพิินิิจ พััวพัันธ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการมีีอำำ�นาจ ตามมติิ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 4/2564 เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนการแต่่งตั้้�งกรรมการต่่อนายทะเบีียน
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564
** นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ ตามมติิที่ปร
่� ะชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 9/2564 เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 และ
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนการแต่่งตั้้�งกรรมการต่่อนายทะเบีียน กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564
*** นางสาววรางคณา อััครสถาพร ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการมีีอำำ�นาจ นายเศรษฐา ทวีีสิิน และนายธงชััย จิิรอลงกรณ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
ไม่่มีีอำำ�นาจ ตามมติิที่ปร
่� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 16/2564 เมื่่�อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2564 และบริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนการแต่่งตั้้ง� กรรมการ
ต่่อนายทะเบีียน กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการของบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบกิิจการของบริิษัทั ฯ และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่ดำ� ำ�เนิินการภายในขอบเขตของกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและระมััดระวัังเพื่่�อรัักษาผล
ประโยชน์์ของบริิษััทฯ และมีีอำำ�นาจกระทำำ�การใดๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดัังกล่่าว
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้บุคุ คลหนึ่่�งหรืือหลายคนปฏิิบัติั งิ านอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการก็็ได้้ โดยรายละเอีียด
การมอบอำำ�นาจต้้องไม่่มีีลักั ษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่ทำ� ำ�ให้้ผู้้�รับั มอบอำำ�นาจสามารถพิิจารณาและอนุุมัติั ิให้้ทำำ�รายการที่่ผู้้�� รับั
มอบอำำ�นาจหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ชื่่�อและจำำ�นวนกรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััทฯ
นายระเฑีียร ศรีีมงคล นายพิินิิจ พััวพัันธ์์ นางสาววรางคณา อััครสถาพร กรรมการสองในสามคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน
และประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
การถ่่วงดุุลของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้้างคณะกรรมการว่่า บริิษััทฯ จะแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััทฯ โดยคำำ�นึึง
ถึึงทัักษะ ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กัับบริิษััทฯ และมีีคุุณสมบััติที่ิ ่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้การบริิหารงานมีีประสิิทธิิภาพและสร้้างกลไกการถ่่วงดุุลที่่�เหมาะสม และมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
อย่่างน้้อย 1 คนที่่มีีปร
� ะสบการณ์์การทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
	ณ วัันสิ้้�นปีี บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารเป็็นร้้อยละ 44.44 และกรรมการอิิสระร้้อยละ
44.44
คณะกรรมการบริิษััทฯ จำำ�นวน 9 ท่่าน ประกอบด้้วย 
- กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร (Executive Director) 			จำำ�นวน
- กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร (Non-Executive Director) 	จำำ�นวน
ซึ่่�งประกอบด้้วย
- กรรมการอิิสระ (Independent Director) 			จำำ�นวน
- กรรมการจากภายนอก (Outside Director) 			จำำ�นวน

1	ท่่าน
8 	ท่่าน
4 	ท่่าน
4 	ท่่าน

บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
1.	กำำ�กัับ ติิดตาม ดููแลการบริิหารงานของคณะอนุุกรรมการอื่่�นๆ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามแผนงานที่่กำ� ำ�หนดไว้้
2. เป็็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
การรวมหรืือแยกตำำ�แหน่่ง
	ประธานกรรมการบริิษััทฯ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร และมิิได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับผู้้�จััดการใหญ่่ ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อแบ่่งแยกหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารงานประจำำ�
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�จััดการใหญ่่
	ผู้้�จััดการใหญ่่มีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการบริิหารงานในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุระ
ดัังนี้้�
- ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการ และ/หรืือ บริิหารงานประจำำ�วัันของบริิษััทฯ
-	ดำำ�เนิินการหรืือปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
- เป็็นผู้้�รับั มอบอำำ�นาจของบริิษัทั ฯ ในการบริิหารกิิจการของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นตามวััตถุปร
ุ ะสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือ มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ทุุกประการ
	ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจของผู้้�จััดการใหญ่่ ตลอดจนการมอบอำำ�นาจแก่่บุุคคลอื่่�นที่่�ผู้้�จััดการใหญ่่เห็็นสมควร จะไม่่รวมถึึงอำำ�นาจ และ/
หรืือ การมอบอำำ�นาจในการอนุุมััติิรายการใดที่่ต� นหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีียหรืือผลประโยชน์์ในลัักษณะ
อื่่น� ใดขััดแย้้งกัับบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทย่
ั อ่ ยตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่ง� การอนุุมัติั ริ ายการในลัักษณะ
ดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวตาม
ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย	
คณะกรรมการลงทุุน (Investment Committee)
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล			ประธาน
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร			
กรรมการ
3. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์			
กรรมการ
นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์			
เลขานุุการ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการลงทุุน
• คณะกรรมการการลงทุุนมีีหน้้าที่่พิ� ิจารณาอนุุมััติิการลงทุุนและการขายเงิินลงทุุน โดยอััตราผลตอบแทนการลงทุุนจะ
สอดคล้้องกัับสภาวะของตลาดการเงิิน และประเภทของการลงทุุนในแต่่ละตราสารในขณะนั้้น� ๆ โดยพิิจารณาภาพรวม
ของอััตราความเสี่่ย� งตามเกณฑ์์ของบริิษััทฯ
• คณะกรรมการลงทุุนจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการลงทุุนซึ่่�งต้้องได้้รัับการอนุุมัติั ิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง (Audit and Risk Management Committee)*
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล
1.
2.
3.
4.

ตำำ�แหน่่ง

นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น			ประธาน
นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา**			
กรรมการ
นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
		
กรรมการ
นายอาทิิตย์์ สุุริยิ าภิิวััฒน์์			
กรรมการ
นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์			
เลขานุุการ

กรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีความรู้้�และประสบการณ์์ในด้้านการบััญชีีและการสอบทานงบการเงิิน
* คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� งได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564
** นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา เปลี่่ย� นตำำ�แหน่่งจาก กรรมการตรวจสอบ เป็็น ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง และการรายงานต่่อคณะกรรม
การบริิษััทฯ
1.	สอบทานให้้บริิษัทั ฯ มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ โดยการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอกและผู้้�บริิหารที่่รั� บั ผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริิหารความเสี่่ย� งอาจเสนอแนะให้้ผู้้�สอบบััญชีีสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดๆ ที่่เ� ห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญั
ในระหว่่างการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทฯ ก็็ได้้
2.	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล โดย
สอบทานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายใน
3. อนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำำ�นวนบุุคลากรของฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายใน
4.	พิิจารณาและสอบทานความเป็็นอิิสระและการรายงานผลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายใน
5.	มีีส่่วนร่่วมพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย หรืือเลิิกจ้้าง รวมทั้้ง� การประเมิินผลงานของผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายใน
6.	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ที่่�มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล
7.	สอบทานการปฏิิบััติิของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
8.	พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง หรืือเลิิกจ้้าง ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ รวมถึึงพิิจารณาเสนอค่่าตอบแทนของผู้้�สอบ
บััญชีี โดยคำำ�นึึงถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร และปริิมาณงานตรวจสอบของสำำ�นัักงานตรวจสอบ
บััญชีีนั้้�น รวมถึึงประสบการณ์์ของบุุคคลากรที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�การตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทฯ
9.	พิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทั ฯ ในกรณีีที่เ่� กิิดรายการเกี่่ย� วโยงหรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
10.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงเห็็นชอบ
ด้้วย เช่่น ทบทวนนโยบายการบริิหารทางการเงิินและการบริิหารความเสี่่�ยง ทบทวนการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิจิ ของผู้้�บริิหาร ทบทวนร่่วมกัับผู้้�บริิหารของบริิษัทั ฯ ในรายงานสำำ�คัญั ๆ ที่่ต้� อ้ งเสนอต่่อสาธารณชนตามที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนด ได้้แก่่ บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร เป็็นต้้น
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11.	จััดทำำ�รายงานกิิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� งโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของ บริิษัทั ฯ
ซึ่่ง� รายงานดัังกล่่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง รายงานดัังกล่่าวประกอบด้้วยข้้อมููล
ดัังต่่อไปนี้้�
- ความเห็็นเกี่่ย� วกัับกระบวนการจััดทำำ�และการเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ ถึึงความถููกต้้อง
ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
- เหตุุผลที่่�เชื่่�อว่่าผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ เหมาะสมที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
- ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ�ห นดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
-	รายงานอื่่�นใดที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
12.	ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง อย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง
13.	จััดให้้มีีการประเมิินตนเองอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง และนำำ�เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
14.	ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่จำ� ำ�เป็็น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และผู้้�บริิหารได้้มีีการพิิจารณา ประเมิินผล และควบคุุม
ดููแลความเสี่่ย� งด้้านต่่างๆ ที่่�สำ�คั
ำ ัญ ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee)
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา			ประธาน
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร			
กรรมการ
3. นายสมชััย บุุญนำำ�ศิิริิ
		
กรรมการ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
1.	พิิจารณา กลั่่�นกรอง และให้้ความเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ ในเรื่่�องต่่างๆ
ดัังนี้้�
1.1 นโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรและนโยบายการบริิหารการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (BCM)
1.2 กลยุุทธ์์ อำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการบริิหารความเสี่่�ยง
1.3 กรอบความเสี่่�ยงองค์์กร
1.4 การดำำ�เนิินการธุุรกิิจใหม่่และเกณฑ์์คุุณสมบััติิขั้้�นต่ำำ��ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ของบริิษััท
1.5 ในกรณีีที่ก่� ารลงทุุนไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์กรอบความเสี่่ย� ง คณะกรรมการบริิษัทั มอบอำำ�นาจให้้ทางคณะกรรมการ
ลงทุุนของบริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิและรายงานให้้คณะกรรมการ
บริิษััททราบในภายหลััง
1.6	ระดัับการหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจที่่�ยอมรัับได้้ (ภายใต้้นโยบาย BCM)
2.	ดููแล และ ติิดตาม การปฏิิบััติิตามนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด
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คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล			ประธาน
2. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา			
กรรมการ
3. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์			
กรรมการ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร			
เลขานุุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการอิิสระมากกว่่าร้้อยละ 50

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
• เสนอบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็็นผู้้�กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการสรรหา
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
•	พิิจารณา ตััดสิินใจ และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ในเรื่่�องต่่างๆ
ดัังนี้้�
-	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ
-	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง
-	สััญญาจ้้างผู้้�บริิหารระดัับสููง
-	อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนโดยรวม
•	พิิจารณา ให้้ความเห็็น และข้้อเสนอแนะ เกี่่�ยวกัับโครงการเสนอขายหุ้้�นแก่่กรรมการและพนัักงาน (ถ้้ามีี) เพื่่�อ
ยื่่�นผลการพิิจารณาเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ และหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล (Corporate Governance Committee)
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล
1. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์			
2. นายอาทิิตย์์ สุุริยิ าภิิวััฒน์์			
นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์			

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลประกอบด้้วยกรรมการอิิสระมากกว่่าร้้อยละ 50

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
1.	พิิจารณาแนวปฏิิบััติิและหลัักการบรรษััทภิิบาล ที่่�ใช้้ปฏิิบััติิให้้มีีความต่่อเนื่่�องและเหมาะสม
2.	ทบทวนนโยบายบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ และประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว
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3.	รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ ให้้ความเห็็นและเสนอแนวทางแก้้ไขปรัับปรุุง
ตามความเหมาะสม
4. เสนอวิิธีีการประเมิินผลการทำำ�งานของกรรมการบริิษัทั ฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ พร้้อมทั้้�งร่่วมประเมิินผลและติิดตาม
แก้้ไขปรัับปรุุงตามผลการประเมิิน
7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร

ผู้้�บริิหาร
1. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
- กรรมการมีีอำำ�นาจ
		
-	ผู้้�จััดการใหญ่่
		
- กรรมการคณะกรรมการลงทุุน
		
- กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2.	หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่
-	รองผู้้�จััดการใหญ่่
3. นางสาวลิิมลี่่� ทิิพพงษ์์ประภาส	
- Senior Executive Vice President
			 Group Securitized Product and Direct Investment
4. นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
		
- เลขานุุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
		
- เลขานุุการ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
5. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
-	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน
		
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่าย Finance & Accounting
6. นายสุุภชาญ จรณะกรััณย์์
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
			 Group General Counsel (Legal, Compliance & Data)
*

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััทฯ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดย นางสาววรางคณา อััครสถาพร (ผู้้�จััดการใหญ่่) รัักษาการณ์์แทน
ในตำำ�แหน่่ง ประธานผู้้�บริิหารสายงานการเงิิน

ค่่าตอบแทนรวมของกรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ที่่�ได้้รัับจากบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
จำำ�นวน (ราย)

รููปแบบค่่าตอบแทน

จำำ�นวนเงิินรวม (บาท)

6

เงิินเดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม และโบนััส	

10,328,365

ค่่าตอบแทนอื่่�น
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เป็็นจำำ�นวนเงิิน
265,215.60 บาท
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7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีบุุคลากรรวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 81 คน ประกอบด้้วย
บุุคลากร

จำำ�นวน

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
แบ่่งเป็็นสายงานหลััก ได้้แก่่
Management, Secretary Office & Admin
Human Resources
Investment Group
Finance & Accounting
Group General Counsel
Risk Management
Internal Audit
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)

7
4
1
7
5
3
4
20
2
28

	สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลตอบแทนรวม (เงิินเดืือน,โบนััส และอื่่น� ๆ) ของพนัักงานของบริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ยจ่่ายเท่่ากัับ 106,132,384.99 บาท
	สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และเงิินสมทบเข้้ากองทุุนประกัันสัังคมสำำ�หรัับพนัักงานของ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 21,449,203.07 บาท

นโยบายในการพััฒนาพนัักงาน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการพััฒนาพนัักงาน ดัังนี้้�
1.	ส่่งพนัักงานอบรมความรู้้�ตามสถาบัันอบรมต่่างๆ ทั้้�งเพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�อย่่างทัันเหตุุการณ์์ และมีีความคิิด
สร้้างสรรค์์ และประกอบการมีีใบอนุุญาตในการทำำ�งาน
2. การจััดกิิจกรรมร่่วมกััน เพื่่�อความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในองค์์กร
3. การปรัับปรุุงสวััสดิิการและสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน เพื่่�อเป็็นแรงจููงใจและการมีีทััศนคติิที่่�ดีีของพนัักงาน
7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ

	ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี เลขานุุการบริิษััท และหััวหน้้างานดููแลการปฏิิบััติิ
งานของบริิษััทฯ
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล
นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
		
นางสาวชััชริยิ า ศรีีโนนทอง
นางพรพิิลาศ หาญชาญพานิิชย์์

ตำำ�แหน่่ง
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
-	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่าย Finance & Accounting
- Chief Accountant ฝ่่าย Finance & Accounting
- เลขานุุการบริิษััท
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ผู้้�สอบบััญชีี
• นางสาวรััตนา จาละ			ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3734 และ/หรืือ
• นางสาวสมใจ คุุณปสุุต			ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4499 และ/หรืือ
• นางสาวรััชดา ยงสวััสดิ์์�วาณิิชย์์	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4951 และ/หรืือ
• นางสาววรรณวิิไล เพชรสร้้าง		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5315
บริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
	ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก คลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์: +66 2264 9090 โทรสาร: +66 2264 0789-90
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
1. ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
		 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ในรอบปีีบััญชีี 2564 ดัังนี้้�
บริิษััท
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด
บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
2. ค่่าบริิการอื่่�น (Non-audit fee)
		 - ไม่่มีี -

ส่่วนที่่� 2

102

ค่่าสอบบััญชีี ปีี 2564 (บาท)
1,000,000
450,000
250,000
300,000
110,000
70,000
70,000
70,000
110,000

8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในปีีที่�ผ่
่ ่านมา

ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ตระหนักถึงประสิทธภิ าพในการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำตารางการประชุมคณะกรรมการ
และวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุมของตนได้อย่างเต็มที่
ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันท�ำการ และ
ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ส�ำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดย
กรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี อีกทั้งบริษัทฯ ยัง
มีแนวคิดที่จะก�ำหนดองค์ประชุมขั้นต�่ำ โดยควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะที่มีการลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพอื่ ให้กรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธภิ าพ เว้นแต่คณะกรรมการจะได้พจิ ารณา
อนุมัติเป็นรายๆ ไป รวมทั้งพิจารณาแนวทางการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ว่าควรมีก�ำหนดวาระไม่เกิน 9 ปี
การสรรหา พัั ฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ

การคััดเลืือกกรรมการอิิสระ
ในการคััดเลืือกกรรมการอิิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ทั่่ว� ๆไปเช่่นเดีียวกัับกรรมการอื่่�น เพีียงแต่่ผู้้�ดำำ�รง
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ดังนี้
บริษัทฯ ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลกู จ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดอื นประจ�ำ/ผมู้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้
รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวม
ทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้การบริการทางวิชาชีพ
• ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
•	ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
• ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางท�ำนองเดียวกับข้อก�ำหนดว่าด้วยการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
• ลักษณะความสัมพันธ์: ก�ำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ
รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
•	ระดับนัยส�ำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ แล้ว
แต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันที่มีการท�ำรายการในครั้งนี้ด้วย
(ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
(ค) ก�ำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ�ำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะ
เสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มคี ณส
ุ มบัตติ าม 1-6 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ โดยจะน�ำเสนอชื่อผผู้ า่ นการคัดเลอื กเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ที่ประชุมผถู้ อื หุน้ เพอื่ พิจารณา
อนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป
คุุณสมบััติิของกรรมการตามหลัักการบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ และตามที่่ก� ฏหมายกำำ�หนด
กรรมการบริิษััทฯ จะต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามในการเป็็นผู้้�บริิหารตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้
เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
	หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผไู้ ด้รบั การเลอื กตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการโดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารงานภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มว่่าเป็็นแรงสนัับสนุุนที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อการเจริิญเติิบโตและความสำำ�เร็็จของบริิษััทฯ
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับการดููแลอย่่างเท่่าเทีียมกัันในสิิทธิิต่่างๆ ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นพึึงมีีและพึึงได้้ บริิษััทฯ จึึงได้้เปิิดช่่องทางให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุม เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และตั้้�งคำำ�ถามเป็็นการ
ล่่วงหน้้าโดยผ่่านทาง Website ของบริิษััทฯ ก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
	ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ได้ถอื ก�ำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน
กี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ�ำกัด (เดิมชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ�ำกัด), บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท
บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด), บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ�ำกัด), บริษัท เอ็กซ์สปริง
อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด, บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด, บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด, บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง
อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด และบริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ส่่งกรรมการหรืือผู้้�แทนของบริิษััทฯ เข้้าร่่วมเป็็น
กรรมการ
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กรณีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายไว้ว่า สามารถกระท�ำ
ได้หากไม่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรก�ำกับดูแลก�ำหนด รวมทัง้ ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
และไม่ท�ำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง
การเข้้ารัับการพััฒนาและฝึึกอบรมของกรรมการ
สำำ�หรัับกรรมการใหม่่ที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีคู่่�มืือแนะนำำ�ธุุรกิิจ บริิการ โครงสร้้างองค์์กร คณะผู้้�บริิหารของ
บริษัทฯ รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
มุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรต่างๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หรือหน่วย
งานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือส�ำนักงาน กลต. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ
บริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้าหมายไว้วา่ กรรมการควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิม่ พนู ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ในปี 2564 กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
รายชื่่�อกรรมการ
นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์

ชื่่�อหลัักสููตร
Director Certification Program - DCP 309/2021

จััดโดย
IOD

การประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการของบริิษััทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวมีหัวข้อการประเมินที่ครอบคลุมด้านโครงสร้าง
และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการประชุมคณะกรรมการ
ด้านการท�ำหน้าที่ของกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร โดยในขั้นตอนการประเมินจะให้กรรมการแต่ละท่านท�ำแบบประเมินด้วยตนเอง แล้วจึงน�ำแบบประเมินของ
กรรมการแต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นผลการประเมินแต่ละหัวข้อ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลดังนี้
3.60 - 4.00 คะแนน
3.20 - 3.59 คะแนน
2.80 - 3.19 คะแนน
0.00 - 2.79 คะแนน

=
=
=
=

เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี
เห็นด้วย หรือ มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น

	ส�ำหรับผลการประเมินของกรรมการทุกท่าน ในรอบปี 2564 ปรากฎว่า ทุกหัวข้อดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
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การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในปีี 2564
ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ รวมทั้้�งหมด 17 ครั้้�ง โดยมีีรายงานการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่่�อกรรมการ
นายระเฑีียร ศรีีมงคล*
นางสาววรางคณา อััครสถาพร***
นายพิินิิจ พััวพัันธ์์*
นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น**
นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์
นายเศรษฐา ทวีีสิิน***
นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์***
นางพรพิิลาศ หาญชาญพานิิชย์์

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
คิิดเป็็นร้้อยละ
12/13
92.31
1/1
100.00
13/13
100.00
8/8
100.00
16/17
94.12
16/17
94.12
17/17
100.00
1/1
100.00
1/1
100.00
เลขานุุการ		

* นายระเฑีียร ศรีีมงคล ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการมีีอำำ�นาจและประธานกรรมการ นายพิินิจิ พััวพัันธ์์ ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการมีีอำำ�นาจ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการแต่งตัง้ กรรมการ
ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
** นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2564 เมอื่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
และบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการแต่งตัง้ กรรมการต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
*** นางสาววรางคณา อัครสถาพร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการมีอ�ำนาจ นายเศรษฐา ทวีสิน และนายธงชัย จิรอลงกรณ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น
กรรมการไม่มอี �ำนาจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียน
การแต่งตัง้ กรรมการต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

การเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2564
ในปีี 2564 บริิษััทฯ จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรวม จำำ�นวน 2 ครั้้�ง ซึ่่�งเป็็นการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 28
เมษายน 2564 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายระเฑีียร ศรีีมงคล
นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์
นายเศรษฐา ทวีีสิิน
นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์
นางพรพิิลาศ หาญชาญพานิิชย์์

2/2		
N/A		
2/2		
1/1		
2/2		
2/2		
2/2		
N/A		
N/A		
เลขานุุการ		
ส่่วนที่่� 2

107

นโยบายและวิธีการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยกรรมการแต่่ละท่่านจะได้้รัับค่่าตอบแทน
ในจ�ำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จ�ำนวนค่าตอบแทนรวมจะไม่เกินจ�ำนวนที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเสนอค่่าตอบแทน
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััทฯ จะเสนอค่่าตอบแทนกรรมการ ซึ่่�งผ่่านการพิิจารณาโดยกลั่่�นกรองอย่่างละเอีียด
ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2564 รวมกันเป็นจ�ำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ค่่าตอบแทนรายเดืือน
-	ประธานคณะกรรมการบริิษััทฯ จะได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนเป็็น 2 เท่่า ของกรรมการอื่่�นๆ
- กรรมการอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจ�ำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
• ค่่าเบี้้�ยประชุุม 
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััท	
คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง
คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ

ประธาน
(บาท/ครั้้�ง)
30,000
30,000
25,000

กรรมการ
(บาท/ครั้้�ง)
(เฉพาะกรรมการที่่�เข้้าประชุุม)
20,000		
25,000		
20,000		

โบนััสกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�พิิจารณารายละเอีียดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดสรรโบนััสกรรมการ โดยยึึดหลัักเกณฑ์์เช่่น
เดียวกับการจัดสรรในอดีตที่ผ่านมา
• ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ/สิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
-ไม่่มีีค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของ
บริษัทฯ และผลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยค�ำนึงถึงผลประกอบการ
ของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแย่งชิงบุคลากรในอุตสาหกรรม
•
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ค่่าตอบแทนผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายอััตราค่่าตอบแทนผู้้�จััดการใหญ่่ให้้อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการใหญ่
ค่าตอบแทนของผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้จัดการใหญ่)
และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ผู้จัดการใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยค่าตอบแทนในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรม
การบริษัทฯ
ค่่าตอบแทนที่่�กรรมการได้้รัับจากบริิษััทฯ ในปีี 2564
ชื่่�อ

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทน
โบนััส*
รายเดืือน
และเบี้้�ยประชุุม 		

1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
		
		

• กรรมการมีีอำำ�นาจ
1,128,333
460,308
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการลงทุุน
•	ประธานคณะกรรมการสรรหา
			 และพิิจารณาค่่าตอบแทน			
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร**
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
		
• ผู้้�จััดการใหญ่่
		
• กรรมการคณะกรรมการลงทุุน
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง			
3. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
686,667
352,505
• กรรมการคณะกรรมการลงทุุน			
4. นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
• กรรมการอิิสระ
420,000
211,507
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ			
5. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
• กรรมการอิิสระ
805,000
375,615
		
• กรรมการตรวจสอบ
		
• กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• กรรมการบรรษััทภิิบาล			
6. นายอาทิิตย์์ สุุริยิ าภิิวััฒน์์
• กรรมการอิิสระ
765,000
367,323
		
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษััทภิิบาล			
7. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
• กรรมการอิิสระ
810,000
383,908
		
• ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน			
ส่่วนที่่� 2
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ชื่่�อ

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

8. นายเศรษฐา ทวีีสิิน
• กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ
9. นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์
• กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ
กรรมการลาออกในระหว่่างปีี 2564 (7 ราย)		
		รวม

ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทน
โบนััส*
รายเดืือน
และเบี้้�ยประชุุม 		
1,673,333
6,288,333

560,502
2,711,667

หมายเหตุุ: * โบนััสกรรมการอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งจ่่ายในปีี 2565
** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทย่อยในฐานะกรรมการ

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์ส์ ปริิง จำำ�กััด
ชื่่�อ
1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
		
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
3. นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ค่่าตอบแทน (บาท)
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
80,000
•	ประธานกรรมการ			
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
5,000		
• กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ
90,000		

บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำ�กั
ำ ัด
ชื่่�อ
1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
		
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• ประธานกรรมการ	
• กรรมการมีีอำำ�นาจ

ค่่าตอบแทน (บาท)

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
• กรรมการมีีอำำ�นาจ
• ประธานกรรมการ	
• กรรมการมีีอำำ�นาจ

ค่่าตอบแทน (บาท)

49,000		
5,000		

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำ�กั
ำ ัด
ชื่่�อ
1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
		
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
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330,000		
-		

การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััทฯ เข้้าไปถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ดัังนี้้�
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99		
0.01		

2) บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99		
0.01		

3) บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99		
0.01		

4) บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99		
0.01		

5) บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99		
0.01		
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6) บริิษัทั เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99		
0.01		

7) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
99.99		
0.01		

8) บริิษัทั พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
		
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
2	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ
9)

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.	ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2.
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
3.	ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
50.00 		
49.71		
0.29		

บริิษัทั เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม)

		
ลำำ�ดัับ

ส่่วนที่่� 2

99.99		
0.01		

บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม)

		
ลำำ�ดัับ

10)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท วิิทยาสิิทธิ์์� จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เบทเตอร์์เวย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
นายนิิพนธ์์ รัักศรีีอัักษร	
นายจริินทร์์ ศัักดิ์์�ศิิริศิิ ิลป์์
นายโรเบิิร์์ต แมน ฟาย หลี่่�

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
40.00		
26.00		
21.80		
7.70		
3.00		
1.50		

11) บริิษัทั แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม)
		
ลำำ�ดัับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
น.ส. เบญจพร การุุณกรสกุุล
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
น.ส. จิิตติิมา การุุณกรสกุุล
น.ส. อรวรรณ การุุณกรสกุุล
น.ส. อััญชลีี การุุณกรสกุุล
นาง รััตนา การุุณกรสกุุล

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
40.00		
30.00		
20.00		
5.00		
2.50		
2.50		

12) บริิษัทั คริิสตััล ซิิลด์์ โปรเฟสชั่่�นนอล คาร์์ โค้้ทติ้้�ง จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม)
		
ลำำ�ดัับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
นายชิินพล จงประเสริิฐ
นางธีีรรััตน์์ จงประเสริิฐ
บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
นายวธัันย์์ สวััสดิชัิ ัยนัันทา
นางสาวสุุภััทรภรณ์์ เชื้้�อเงิิน
นางสาวช่่อผกา ธีีระเดชากุุล

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
34.43		
34.43		
12.00		
6.38		
6.38		
6.38		

การเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทร่่วมหรืือบริิษััทย่่อยในฐานะตััวแทนของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จะพิิจารณาจาก
คุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กรณีที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการชุดใดๆ บริษัทฯ ก็จะพิจารณาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดเช่นเดียวกัน
บริษัทฯ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วม
หรือบริษทย
ั อ่ ยในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ มอบหมายให้ตวั แทน
ของบริษทปฏ
ั บิ ตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผบู้ ริหารระดับสูง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะยึดหลักการควบคุม
ภายในที่ดี โดยพิจารณาก�ำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อ�ำนาจอนุมัติต่างๆ เพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอ�ำนาจในการปฏิบัติ
งานที่ท�ำให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย
บริษัทฯ มีกลไกในการก�ำกับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การ
ท�ำรายการระหว่างบริษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของ
บริษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถกู ต้อง และเป็นไปในท�ำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ โดยบริษทร
ั ว่ มและบริษทย
ั อ่ ยของบริษทั ฯ
เป็นบริษทห
ั ลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษทที่
ั จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายอนื่ มีหน้าที่ต้องเปิด
เผยข้อมูลตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ตามปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ที่จะต้อง
ท�ำงานประสานกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมลู เป็นปกติ รวมทัง้ มคี ณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก�ำกับดแู ลที่เป็นอิสระของ
แต่ละบริษัทเป็นผู้ก�ำกับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ อย่าง
โปร่งใส
ส่่วนที่่� 2
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บริษัทฯ มีการก�ำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และ
กลไกอื่นในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความส�ำคัญต่างๆ เช่น
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. ในทางบริหาร บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ตวั แทนที่บริษทั ฯ ส่งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผบู้ ริหารของบริษทย
ั อ่ ยหรือบริษทร
ั ว่ มมีหน้า
ที่ต้องรายงานผลการด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
หรือกรณีที่มีเรื่องใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและอนุมัติหรือ
พิจารณาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
บริษทั ฯ มขี อ้ ตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษทห
ั ลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด (ปัจจุบนั เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยข้อตกลงที่มีสาระส�ำคัญต่อการบริหารงานคือ บริษัทฯ
จะโอนสินทรัพย์ที่ใช้งานในการด�ำเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด เพื่อรองรับภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย
ซีมิโก้ จ�ำกัด และทั้งสองฝ่ายต่างมีอ�ำนาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ กระท�ำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด
การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายสำำ�หรัับรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
หรืือรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน ดัังนี้้�
- ก�ำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ท�ำกับบุคคลภายนอก
-	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในงบการเงินและรายงานประจ�ำปี ในส่วนของรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- ก�ำหนดนโยบายและวิธีการก�ำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย
การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
บริิษััทฯ มีีนโยบายและมาตรการต่่างๆ กำำ�หนดใน Compliance Manual ระเบีียบปฏิิบััติิงานและหนัังสืือเวีียนอื่่�นๆ ของบริิษััทฯ
เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

ส่่วนที่่� 2

114

นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ ก�ำหนดส�ำหรับป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
1. การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพี้นที่การปฏิบัติงานชัดเจนเป็น
สัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพี้นที่ในฝ่ายงานที่ส�ำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
2. หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ดี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ก�ำกับดูแลได้ เช่น
2.1 	ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทร่วม
เท่านั้น และเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทร่วมหรือ
กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถก�ำกับดูแลได้
2.2 	ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อาจล่วงรู้
ข้อมลู ภายในตามต�ำแหน่งหน้าที่ อันอาจมีสาระส�ำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี จนกว่าบริษัทฯ จะมี
การเปิิดเผยงบการเงิินก่่อนสอบทาน/งบการเงิินก่่อนตรวจสอบ แล้้วแต่่กรณีีต่่อสาธารณชน รวมถึึงให้้คณะกรรมการ
บริิษััทฯ มีีการรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ทุุก
ครั้ง หรือเปิดเผยและรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการท�ำธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและ
เป็นธรรมต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไป
2.3 การก�ำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และผู้บริหาร จะก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องเปิดเผย
ข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.4 การก�ำกับดูแลมิให้บริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษทร
ั ว่ ม เป็นผจู้ ดั จ�ำหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
3. มีการก�ำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมลู ภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในรายงาน
ข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อความ
เป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษทั ฯ ได้โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สนิ และบุคลากร
ที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามแผนร่วมมือกันทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยดุ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชัว่ คราว
จากสาเหตุดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ดังนัน้ การก�ำกับดแู ลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการดแู ลเรื่องการใช้ขอ้ มลู ภายในจึงถกู ปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้าง
ใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการส�ำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
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การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ตั้้ง� แต่่ปีี 2556 เป็็นต้้นมา บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� และห้้ามจ่่ายสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยก�ำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท�ำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม
รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำผิดกฏหมายหรือต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปช
ั นั่ โดยให้บคุ ลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วน
ร่วมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั นั่
อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อน�ำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มกี ารก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปช
ั นั่
ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั นั่ ในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษทั ฯ และบุคคลภายนอก การ
ให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การก�ำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต
บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั นั่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงาน
ผลการตรวจสอบที่มนี ยส�ำ
ั คัญพร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทั ฯ จะทบทวนผลการปฏิบตั งิ านเพอื่ ให้แน่ใจ
ว่ามาตรการที่บริษัทฯ น�ำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง
มาตรการลงโทษกรณีกระท�ำความผิด
บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็น
ความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
การแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกระบวนการในการจััดการกัับเรื่่�องที่่�พนัักงานร้้องเรีียนว่่าอาจเป็็นการกระทำำ�ผิิด โดยเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
สามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน ในกรณีที่พนักงานพบเห็นหรือสงสัยการกระท�ำใดๆ ที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในจะท�ำการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดงั กล่าวและรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือ
ด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำผิดดังกล่าวต่อไป
บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็น
ความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน
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รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง (Audit and Risk Management Committee)*
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล
1.
2.
3.
4.

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2564

นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น	ประธาน		
3/3
นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา*
กรรมการ		
5/5
นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
กรรมการ		
5/5
นายอาทิิตย์์ สุุริยิ าภิิวััฒน์์
กรรมการ		
5/5
นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์
เลขานุุการ			

กรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีความรู้้�และประสบการณ์์ในด้้านการบััญชีีและการสอบทานงบการเงิิน
* คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
** นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา เปลี่ยนต�ำแหน่งจาก กรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวัน
ที่ 17 ธันวาคม 2564
ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการและบริิหารความเสี่่�ยงรวมจำำ�นวน 5 ครั้้�ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหาร
ความเสี่่�ยงได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ รวมทั้้�งพิิจารณากลั่่�นกรองและให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่างๆ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
•	สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
•	สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธผิ ล โดยสอบทาน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน
•	สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
• พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
• พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน
• จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• จัดให้มีการประเมินตนเอง และน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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การปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ

คณะกรรมการลงทุุน (Investment Committee)
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2564

1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล	ประธาน		
10/10
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร*
กรรมการ		
2/2
3. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
กรรมการ		
10/10
นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์		
เลขานุุการ		
* นางสาววรางคณา อััครสถาพร (ผู้้�จัดั การใหญ่่) ได้้รับั การแต่่งให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการลงทุุนตามมติิที่ปร
่� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง�
ที่่� 14/2564 ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนรวมจ�ำนวน 11 ครั้ง โดยคณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุนจะสอดคล้องกับสภาวะของตลาดการเงิน
และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนั้นๆ โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
• พิจารณาปรับปรุงคู่มือการลงทุนแล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2564

1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล	ประธาน		
2/2
2. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
กรรมการ		
3/3
3. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
กรรมการ		
2/2
นายวัันจัักร์์ บุุรณศิิริิ
เลขานุุการ			
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการอิิสระมากกว่่าร้้อยละ 50
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมจ�ำนวน 3 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผกู้ �ำหนดหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสรรหา
• พิจารณา ตัดสินใจ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
-	สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
- อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
ส่่วนที่่� 2
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คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล (Corporate Governance Committee)
ชื่่�อและชื่่�อสกุุล
1.		 นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
2.		 นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์
		 นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ	
กรรมการ	
เลขานุุการ	

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลประกอบด้้วยกรรมการอิิสระมากกว่่าร้้อยละ 50

ส่่วนที่่� 2
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9. การควบคุุมภายใน
และรายการระหว่่างกััน

สำำ�หรัับงวดหนึ่่�งปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงได้้มีีการประชุุมรวม 5 ครั้้�ง โดย
การประชุุมจำำ�นวน 4 ครั้้�งเป็็นการประชุุมร่่วมกัับ หััวหน้้าฝ่่ายบััญชีี หััวหน้้าฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััทฯ รวมถึึงผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพิิจารณาเกี่่�ยวกัับงบการเงิินประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และการเปิิดเผย
ข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินและที่่�เหลืือเป็็นการพิิจารณาแผนงานตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ รายงานการ
บริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทต่่างๆ ในกลุ่่�ม รวมทั้้�งความคืืบหน้้าในการจััดทำำ�และทบทวนนโยบายและระเบีียบงานต่่างๆ
1. ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง ได้้พิิจารณา จากข้้อมููลที่่�ได้้รัับ มีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งคณะกรรมการ ไม่่พบสิ่่�ง
ที่่�เป็็นเหตุุให้้เชื่่�อว่่าบริิษัทั ฯ ไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�สำำ�คััญ		
คณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นว่่า ระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ได้้ว่่า งบการเงิินของบริิษััทฯ และงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งสารสนเทศทางการเงิินที่่ปร
� ากฎใน
รายงานประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงาน ถููกต้้องในสาระสำำ�คััญแล้้ว
2. ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีีที่่มีีค
� วามเห็็นแตกต่่างไปจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ หรืือผู้้�สอบ
บััญชีี
-ไม่่มีี3. หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ
นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิ
งานตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 ธัันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่ย� ง เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562 โดยการนำำ�เสนอของคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริิหารความเสี่่�ยงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงได้้พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิถููกต้้อง
ครบถ้้วนอย่่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีีมติิเห็็นว่่าบุุคคลดัังกล่่าวมีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์การ
ทำำ�งานที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท มีีรายละเอีียดในเอกสารแนบ 3 ต่่อมา บริิษััทฯ ได้้ปรัับโครงสร้้างองค์์กร โดยแยกงานกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบัติั งิ านและตรวจสอบภายใน ออกเป็็นงานตรวจสอบภายใน และงานกฎหมายและกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน จึึง
ได้้แต่่งตั้้�งนายสุุภชาญ จรณะกรััณย์์ เป็็นหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2564
โดยนายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์ เป็็นหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
อนึ่่ง� การแต่่งตั้้ง� ถอดถอน และโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั ิ
งานของบริิษัทต้
ั ้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ราคา / อััตราค่่าธรรมเนีียม

หมายเหตุุ

1) บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
-	ลููกหนี้้�อื่่�น
0.01 -	ตามมููลค่่าค้้างชำำ�ระจริิง
บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 100
เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
-	ค่่าบริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลค้้างจ่่าย	
1.98
0.01
- -	ตามมููลค่่าค้้างชำำ�ระจริิง
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯในปััจจุุบััน)
-	รายได้้ค่่าบริิการการจััดการ	
5.16
5.16
4.73 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 430,000 บาทต่่อเดืือน
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
-	รายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำ�นั
ำ ักงาน
0.88
0.88
0.80 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 73,125 บาทต่่อเดืือน
นายระเฑีียร ศรีีมงคล,
-	รายได้้อื่่�น
0.05
0.84
0.55 -	ตามอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
นางสาววรางคณา อััครสถาพร และ
-	รายจ่่ายค่่าบริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
6.95
0.05
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
นายไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
-	รายจ่่ายค่่าบริิการการจััดการ	
0.06
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 30,000 บาทต่่อเดืือน
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
						
2) บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง
- รายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำ�นั
ำ ักงาน
0.11 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 22,050 บาทต่่อเดืือน บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 100
เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด						 และตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2562 เดืือนละ 7,605 บาท
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)						 และยกเลิิกสััญญาตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เป็็นต้้นไป	
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- รายได้้ค่่าบริิการการจััดการ	
0.42
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 70,000 บาทต่่อเดืือน
นายระเฑีียร ศรีีมงคล และ						
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											

1.	รายการซื้้�อ/ขายสิินค้้าหรืือบริิการ
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์

รายการระหว่่างกััน
รายการระหว่่างกัันของบริิษัทส่
ั ว่ นใหญ่่จะเป็็นรายการซื้้อ� /ขายสิินค้้าหรืือบริิการที่่เ� ป็็นไปตามลัักษณะของธุุรกิจิ โดยการคิิดราคาและอััตราค่่าธรรมเนีียมเป็็นอััตราทั่่�วไปเช่่นเดีียวกัับลููกค้้า
ทั่่�วไปหรืือบุุคคลภายนอกอื่่�นดัังที่่�ได้้เปิิดเผยในตารางรายการระหว่่างกััน ดัังต่่อไปนี้้�
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มููลค่่า (ล้้านบาท)
ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

ราคา / อััตราค่่าธรรมเนีียม

หมายเหตุุ

3) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด
-	รายได้้ค่่าบริิการการจััดการ	
5.64
5.64
5.17 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 470,000 บาทต่่อเดืือน บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 100
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)
-	รายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำ�นั
ำ ักงาน
0.48 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 80,145 บาทต่่อเดืือน
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ						 และยกเลิิกสััญญาตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2562
นายระเฑีียร ศรีีมงคล และ						 เป็็นต้้นไป	
นางสาววรางคณา อััครสถาพร
-	รายได้้อื่่�น
0.03 -	ตามอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ -	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
0.01
- -	ตามอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
												
4) บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด - เงิินฝากเพื่่�อซื้้�อหลัักทรััพย์์
6.57 35.77
5.15 -	ตามมููลค่่าเงิินฝาก
บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 49.71
(บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)
-	ลููกหนี้้�อื่่�น
5.32 -	ตามมููลค่่าค้้างชำำ�ระจริิง
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- เจ้้าหนี้้�การค้้า
0.79
- -	ตามมููลค่่าค้้างชำำ�ระจริิง
นายระเฑีียร ศรีีมงคล,
- เจ้้าหนี้้�อื่่�น
0.18
0.22
0.32 -	ตามมููลค่่าค้้างชำำ�ระจริิง
นางสาววรางคณา อััครสถาพร และ
- ดอกเบี้้�ยรัับตั๋๋�วแลกเงิิน
0.34 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
- เงิินปัันผลรัับ
61.82
- -	ตามที่่ปร
� ะกาศจ่่าย	
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ -	รายได้้ค่่าบริิการบทวิิเคราะห์์
2.25
3.00 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา 250,000 บาทต่่อเดืือน
	หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่						 และยกเลิิกสััญญาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 เป็็นต้้นไป	
		
-	รายได้้อื่่�น
0.11
0.08
2.25 - ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
		
-	ค่่าบริิการและค่่าธรรมเนีียมอื่่�น
5.49
1.46
3.02 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
		
- ค่่าบริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
0.88 - ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 1.00-1.25 ต่่อปีี
							 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของกองทุุน
		
- ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
0.93
0.68
0.95 -	ตามอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง				
						

1.	รายการซื้้�อ/ขายสิินค้้าหรืือบริิการ (ต่่อ)
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์
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ลัักษณะรายการ

มููลค่่า (ล้้านบาท)
ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

ราคา / อััตราค่่าธรรมเนีียม

หมายเหตุุ

1) บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
186.92 72.17
63.79 - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
-	ชำำ�ระค่่าหุ้้�นสามััญเพิ่่�ม
132.38
- -	จำำ�นวน 26.48 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 5 บาท	
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯในปััจจุุบััน)
- เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
6,876.15 10.97
- -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นายระเฑีียร ศรีีมงคล, 						
นางสาววรางคณา อััครสถาพร และ						
นายไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ
					
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
						

2.	รายการซื้้�อ/ขายทรััพย์์สิิน/เงิินลงทุุน
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์

5) บริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด - ดอกเบี้้�ยรัับตั๋๋�วแลกเงิิน
5.00 - ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา	ถืือหุ้้�นร้้อยละ 26.00
(บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน) 								ตั้้�งแต่่วัันที่่�
									
28 ตุุลาคม 2562 เป็็นต้้นไป	
												
6) บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)
- ค่่าเช่่าจ่่าย	
2.23
0.24
- - ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
0.19
0.03
- - ตามอััตราที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
นายเศรษฐา ทวีีสิิน และ						
นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์ 											
								

1.	รายการซื้้�อ/ขายสิินค้้าหรืือบริิการ (ต่่อ)
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์
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2) บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
25.00 25.00
25.00 - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด						
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)						
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นายระเฑีียร ศรีีมงคล และ						
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
								
3) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง ดิิจิิทััล จำำ�กััด
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
475.00 475.00 475.00 - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)
- เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
- 290.00 350.00 -	ตามมููลค่่าเงิินกู้้�ยืืม
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่ายเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
0.50
0.70 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 3.5 ต่่อปีี
นายระเฑีียร ศรีีมงคล และ
- ดอกเบี้้�ยจ่่ายเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
5.14
9.69
0.70 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 3.5 ต่่อปีี
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
						
4) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
1.00
- - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)						
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
						

2.	รายการซื้้�อ/ขายทรััพย์์สิิน/เงิินลงทุุน (ต่่อ)
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์

ส่่วนที่่� 2
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5) บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
44.00
- - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)						
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
											
6) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 1 จำำ�กััด - เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
1.00
- - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)						
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
									
7) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 2 จำำ�กััด - เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
1.00
- - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)						
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
						

2.	รายการซื้้�อ/ขายทรััพย์์สิิน/เงิินลงทุุน (ต่่อ)
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์

ส่่วนที่่� 2
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8) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ 3 จำำ�กััด - เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
1.00
- - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 100
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)						
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
											
9) บริิษััทหลัักทรััพย์์ กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด - เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
1,244.10 1,244.10 1,244.10 - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 49.71
(บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)
- ไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
- 110.05 -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- ลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิิน
- 199.66 -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน
นายระเฑีียร ศรีีมงคล,
- ไถ่่ถอนในตั๋๋�วแลกเงิิน
- 199.66 -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน
นางสาววรางคณา อััครสถาพร และ						
นายพิินิิจ พััวพัันธ์์						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
	หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่											
						
10) บริิษััท เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด - เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
26.00 26.00
26.00 - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 26 ตั้้�งแต่่วัันที่่�
(บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)							 28 ตุุลาคม 2562 เป็็นต้้นไป	
		
- ลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิิน
76.28 -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน
		
- ไถ่่ถอนในตั๋๋�วแลกเงิิน
- 128.51 -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน				
						

2.	รายการซื้้�อ/ขายทรััพย์์สิิน/เงิินลงทุุน (ต่่อ)
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์

ส่่วนที่่� 2
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11) บริิษััท แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
217.80 217.80 217.80 - ลงทุุนในอััตราร้้อยละ 30
(บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)											
													
12) บริิษััท ไทยฟู้้�ดส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญและใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
88.87 -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ 						
ในปีี 2562 - 2563 คืือ						
นายชััยภััทร ศรีีวิิสารวาจา											
						
13) บริิษััท คริิสตััล ซิิลด์์
- เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
- 37.80
37.80 -	ตามมููลค่่าเงิินลงทุุน
โปรเฟสชั่่�นนอล คาร์์ โค้้ทติ้้�ง จำำ�กััด						
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ 						
ในปีี 2562 - 2563 คืือ						
นายศุุภชััย วงศ์์วรเศรษฐ											
						
14) บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)
- เงิินกู้้�ยืืม
75.00
-	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย	
0.50
-	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
นายเศรษฐา ทวีีสิิน และ
- ดอกเบี้้�ยจ่่ายเงิินกู้้�ยืืม
0.50
-	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญา
นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์ 											
				

2.	รายการซื้้�อ/ขายทรััพย์์สิิน/เงิินลงทุุน (ต่่อ)
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์
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1) บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
- เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
19.00 -	ตามมููลค่่าเงิินให้้กู้้�ยืืม
เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
- ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
0.26 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯในปััจจุุบััน)
- ดอกเบี้้�ยรัับเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
0.60
0.95 -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นายระเฑีียร ศรีีมงคล, 						
นางสาววรางคณา อััครสถาพร และ						
นายไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
						
2) บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอ็็กซ์์สปริิง
- เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
75.00
- -	ตามมููลค่่าเงิินให้้กู้้�ยืืม
เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด
- ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
0.67
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)
- ดอกเบี้้�ยรัับเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
2.63
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ							
นายระเฑีียร ศรีีมงคล และ						
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											
						

3. การให้้กู้้�ยืืม
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์
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ราคา / อััตราค่่าธรรมเนีียม

หมายเหตุุ

- ไม่่มีีรายการ -									

4.	สััญญาการจััดการหรืือสััญญาการให้้ความช่่วยเหลืือ
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
ลัักษณะรายการ
/ความสััมพัันธ์์

4) บริิษััท พีีเค แลนด์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
- เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
50.00
- -	ตามมููลค่่าเงิินให้้กู้้�ยืืม
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)
- ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
0.77
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- ดอกเบี้้�ยรัับเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
0.77
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ											

3) บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด
- เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
5.00
- -	ตามมููลค่่าเงิินให้้กู้้�ยืืม
(บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน)
- ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
0.02
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทฯ คืือ
- ดอกเบี้้�ยรัับเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
1.55
- -	ตามอััตราที่่�ตกลงกัันตามสััญญาร้้อยละ 5 ต่่อปีี
นางสาววรางคณา อััครสถาพร 						
	มีีตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นกรรมการคืือ						
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ												

3. การให้้กู้้�ยืืม (ต่่อ)
บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วม
/ความสััมพัันธ์์

ความเห็็นเกี่่ย� วกัับรายการระหว่่างกัันของกรรมการตรวจสอบสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายการระหว่่างกััน

ความเห็็นของกรรมการตรวจสอบ

1.	รายการซื้้�อ/ขายสิินค้้าหรืือบริิการ	มีีความสมเหตุุสมผล และเป็็นไปตามแนวทางการค้้าปกติิของธุุรกิจิ
โดยมีีราคาเป็็นไปตามราคาตลาด
2.	รายการซื้้�อ/ขายทรััพย์์สิิน/เงิินลงทุุน	มีีความสมเหตุุสมผล และเป็็นไปตามแนวทางการค้้าปกติิของธุุรกิจิ
และราคาไม่่ทำำ�ให้้บริิษััทฯ เสีียประโยชน์์
3. การให้้กู้้�ยืืม	มีีความเป็็นธรรม และเป็็นไปตามแนวทางปฏิิบัติั ิทางธุุรกิิจ และไม่่
ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์
4.	สััญญาการจััดการหรืือสััญญาการให้้ความช่่วยเหลืือ
- ไม่่มีีรายการ มาตรการในการทำำ�รายการระหว่่างกัันและแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันด้้วยความโปร่่งใส โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นธรรมและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
เสมืือนทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก โดยปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้ขอหยุุดประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าเว้้นแต่่ประเภทที่่�ปรึึกษาการลงทุุนที่่�บริิษััทฯ
ยัังประกอบธุุรกิิจ และต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้รัับอนุุญาตจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังให้้เลิิกประกอบธุุรกิิจ
หลัักทรััพย์์และคืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ และคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์อนุุญาตให้้เลิิกประกอบ
ธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและคืืนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า สำำ�หรัับแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันจะเป็็น
รายการให้้ความสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่บริิษััทย่่อย, การลงทุุนในบริิษััทย่่อย, การใช้้บริิการจากบริิษััทร่่วม การลงทุุนในกองทุุนรวม
กองทุุนส่่วนบุุคคลที่่�บริิหารโดยบริิษััทร่่วม หรืือเกี่่�ยวกัับการบริิการเพื่่�อประโยชน์์ทางธุุรกิิจปกติิโดยกลุ่่�มผู้้�เกี่่�ยวโยงในการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันจะเป็็นดัังรายชื่่�อที่่�เปิิดเผยข้้างต้้น
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแส
เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทั ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ
เรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมจำนวน 1,727 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16 ของยอดสินทรัพย์รวม)
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,488 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14
ของยอดสินทรัพย์รวม) ซึ่งถือเป็นจำนวนทีม่ ีสาระสำคัญมากในงบการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องพิจารณา
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารต้องใช้
ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้น ด้วยความมี
สาระสำคัญและการที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการคำนวณและบันทึกส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ศึกษาและ
ทำความเข้าใจการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการ
โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษทั ฯ และทดสอบการคำนวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้ ) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งทีม่ ีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุม่ บริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผมู้ ีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนือ่ ง
การเปิดเผยเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ
กิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท
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3

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มสี าระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
4
ส่่วนที่่� 3

135

•

ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกีย่ วข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในปีปจั จุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ทยี่ ากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มี
ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รบั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อจากการซื้ อลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

หมายเหตุ

2564

2563

6

1,125,652,555
141,101
163,009,973
6,806,247,060
688,014
18,708,829
8,114,447,532

290,630,301
32,012,762
669,112,915
688,014
10,049,708
1,002,493,700

682,703,272
84,025,000
130,000,000
6,806,247,060
688,014
5,206,120
7,708,869,466

196,079,287
645,676,216
688,014
534,729
842,978,246

122,089,995
704,188,848
1,726,556,490
29,123,067
130,641,264
66,227,589
22,866,909
2,801,694,162
10,916,141,694

169,295,726
1,587,218,360
30,647,683
85,729,988
60,129,937
21,160,004
1,954,181,698
2,956,675,398

704,188,756
2,222,817,164
10,406,677
1,397,100
43,509,426
3,902,055
2,986,221,178
10,695,090,644

169,295,726
2,060,065,568
12,133,993
66,200,001
37,411,774
5,997,067
2,351,104,129
3,194,082,375

7
33
8

9
10
8
12
13
14
15.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 10,258,346,806 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
(2563: หุ ้นสามัญ 2,480,604,926 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 8,903,435,664 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
(2563: หุ้นสามัญ 1,653,736,926 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)
กรรมการ

18
16
17

33
18
19
37

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

28,843
6,499,925
242,422,835
248,951,603

793,994
4,774,814
167,311,342
18,951,464
191,831,614

2,928,195
204,434,032
207,362,227

787,204
2,172,917
457,311,342
8,875,100
469,146,563

75,000,000
10,535,477
8,097,679
148,205,819
21,305,669
263,144,644
512,096,247

12,126,580
23,007,311
148,205,819
12,034,873
195,374,583
387,206,197

6,464,196
4,722,664
6,689,145
17,876,005
225,238,232

6,785,841
18,774,356
12,034,873
37,595,070
506,741,633

5,129,173,403

1,240,302,463

5,129,173,403

1,240,302,463

4,451,717,832
5,991,136,245

826,868,463
1,790,506,747

4,451,717,832
5,991,136,245

826,868,463
1,790,506,747

109,956,604
4,092,444

109,956,604
(94,493,950)

109,956,604
31,014,935

109,956,604
(44,445,424)

(4,560,072)
(58,808,591)
(113,973,204)
2,569,469,201 10,469,852,412
2,956,675,398 10,695,090,644
-

4,454,352
2,687,340,742
3,194,082,375
-

20

23

24

(4,560,072)
(148,297,606)
10,404,045,447
10,916,141,694
-

(นายพินิจ พัวพันธ์)
กรรมการ

บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรหรื อขำดทุน
รำยได้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
กาไรจากเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

25
26
27

28
29
30

12.2
15.2

2564

2563

2564

2563

67,626,269
23,251,176
51,034,977
7,056,859
1,626,200
150,595,481

29,980,168
2,114,322
14,947,153
12,778,155
12,097,298
71,917,096

16,087,376
54,437,420
68,881,627
12,386,086
151,792,509

315,407
1,813,706
14,798,806
12,778,155
23,879,679
53,585,753

131,696,421
6,750,669
(14,860,891)
141,762,121
265,348,320
(114,752,839)
(6,128,736)
1,307,067
202,794,612
83,220,104
4,897,283
88,117,387

115,743,421
24,224,993
(57,908,253)
63,933,407
145,993,568
(74,076,472)
(4,733,704)
(2,089,774)
69,181,149
(11,718,801)
(4,897,885)
(16,616,686)

55,956,550
8,099,438
(7,700,000)
35,146,339
91,502,327
60,290,182
(10,305,478)
(17,628,404)
(624,834)
31,731,466
5,308,799
37,040,265

52,159,690
58,953
(8,174,108)
26,238,401
70,282,936
(16,697,183)
(14,031,410)
8,380,940
(22,347,653)
(4,897,885)
(27,245,538)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ ในกำไร
หรื อขำดทุนในภำยหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ เข้ ำไปไว้ ในกำไร
หรื อขำดทุนในภำยหลัง:
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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31

2564

2563

2564

2563

(95,888,984)
(1,183,037)
17,711,837

38,998,231
17,674,495
-

(95,888,984)
15,092,669

38,998,231
-

788,853

(7,799,646)

788,853

(7,799,646)

(448,677)
(79,020,008)
9,097,379

(10,005,670)
38,867,410
22,250,724

(80,007,462)
(42,967,197)

31,198,585
3,953,047

0.02

(0.01)

0.01

(0.02)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิม่ ทุนหุ ้นสามัญ
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนกาไรจากการขายเงินลงทุนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

8.3
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8.3

หมายเหตุ

บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย”)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

826,868,463
3,624,849,369
4,451,717,832

826,868,463
826,868,463

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

1,790,506,747
4,200,629,498
5,991,136,245

1,790,506,747
1,790,506,747

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

109,956,604
109,956,604

109,956,604
109,956,604
(94,493,950)
88,117,387
17,711,837
105,829,224
(7,242,830)
4,092,444

(43,268,047)
(16,616,686)
(1,047,527)
(17,664,213)
(33,561,690)
(94,493,950)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

4,454,352
(95,100,131)
(95,100,131)
(23,327,425)
(113,973,204)

(26,744,233)
31,198,585
31,198,585
4,454,352

(63,262,943)
(1,631,714)
(1,631,714)
30,570,255
(34,324,402)

(71,979,295)
8,716,352
8,716,352
(63,262,943)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่กาหนดให้
ส่ วนแบ่ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
กาไร (ขาดทุน)
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วม

(4,560,072)
(4,560,072)

(4,560,072)
(4,560,072)

ส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน

2,569,469,201
7,825,478,867
88,117,387
(79,020,008)
9,097,379
10,404,045,447
-

2,580,780,167
(16,616,686)
38,867,410
22,250,724
(33,561,690)
2,569,469,201

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิม่ ทุนหุ้นสามัญ
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนกาไรจากการขายเงินลงทุนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

8.3

20

8.3

หมายเหตุ

บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย”)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

826,868,463
3,624,849,369
4,451,717,832

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
826,868,463
826,868,463
1,790,506,747
4,200,629,498
5,991,136,245

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
1,790,506,747
1,790,506,747
109,956,604
109,956,604

จัดสรรแล้ว ทุนสารองตาม
กฎหมาย
109,956,604
109,956,604

กาไรสะสม

(44,445,424)
37,040,265
15,092,669
52,132,934
23,327,425
31,014,935

ยังไม่ได้จดั สรร
16,361,804
(27,245,538)
(27,245,538)
(33,561,690)
(44,445,424)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,454,352
(95,100,131)
(95,100,131)
(23,327,425)
(113,973,204)

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่กาหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(26,744,233)
31,198,585
31,198,585
4,454,352

2,687,340,742
7,825,478,867
37,040,265
(80,007,462)
(42,967,197)
10,469,852,412
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
2,716,949,385
(27,245,538)
31,198,585
3,953,047
(33,561,690)
2,687,340,742

(หน่วย: บาท)

บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย”)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุน (กาไร) จากการขายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (โอนกลับ)
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

83,220,104

(11,718,801)

31,731,466

(22,347,653)

12,517,809
(14,860,891)

8,595,916
(57,908,253)

3,626,294
(7,700,000)

3,463,063
(8,174,108)

(10,345,666)
15,637
771,635
1,906,744
(202,794,612)
(1,307,067)
6,128,736
(23,251,176)
(7,056,859)
2,822,569

(99,813)
4,750
272,058
(918)
(28,177)
3,320,548
(69,181,149)
2,089,774
4,733,704
(2,114,322)
(12,778,155)
(933,599)

(10,586,815)
15,637
771,635
(48,170)
17,628,404
624,834
10,305,478
(16,087,376)
(68,881,627)
1,040,977

48,534
4,750
272,058
(918)
3,320,548
(8,380,940)
14,031,410
(1,813,706)
(12,778,155)
(2,260,504)

(152,233,037)

(135,746,437)

(37,559,263)

(34,615,621)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินสดรับจากเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการคืนทุนของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563

31,871,661
(6,114,067,757)
(5,858,478)
7,700,000
(125,738,756)
2,867,420

(7,767,710)
(12,079,472)
(3,830,022)
8,174,108
9,664,825

(6,152,662,961)
(412,529)
7,700,000
2,977,795

5,317,439
(60,813,617)
26,387
8,174,108
287,838

(765,151)
222,960,374
(20,364)
8,768,851
(6,124,515,237)
(3)
3,914,302
(4,581,350)
(6,125,182,288)

616,045
(5,791,534)
(7,370,000)
(154,130,197)
(522,374)
1,552,069
(5,548)
(153,106,050)

(787,204)
190,309,822
(5,345,728)
(5,995,780,068)
4,621,630
(882,783)
(5,992,041,221)

612,604
(19,715,515)
(7,370,000)
(108,096,377)
(5,548)
1,949,226
(558,533)
(106,711,232)

(407,722,111)

-

(407,722,019)

-

110,723,730
(272,837,522)
652,043
6,498,420
1,551,500
(5,876,674)
(113,695,391)
(163,009,973)
19,003,088
61,824,768
(762,888,122)

27,606,057
(1,875,000)
20,250
2,562,040
50,077
(9,248,474)
(14,946,658)
12,778,155
16,946,447

110,723,730
(272,837,522)
652,043
6,498,420
(180,380,000)
1,551,500
(1,150,970)
(1,397,099)
(84,025,000)
(130,000,000)
14,263,743
61,824,768
(881,998,406)

27,606,057
(1,875,000)
20,250
2,562,040
50,077
(759,592)
19,256,967
12,778,155
59,638,954

บริษทั เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื อื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื อื่น
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 6)
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิ จากภาษี

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

7,825,478,867
232,863,805
(330,000,000)
(5,250,008)
7,723,092,664
835,022,254
290,630,301
1,125,652,555
-

264,909,090
(250,000,000)
(3,875,020)
11,034,070
(125,125,533)
415,755,834
290,630,301
-

7,825,478,867
157,863,805
(330,000,000)
(290,000,000)
(2,679,060)
7,360,663,612
486,623,985
196,079,287
682,703,272
-

264,909,090
90,000,000
(250,000,000)
(150,000,000)
(1,466,710)
(46,557,620)
(93,629,898)
289,709,185
196,079,287
-

(95,100,131)

4,454,352

(95,100,131)

4,454,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย”)
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เรื่ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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บริษัท เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย”)
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เรื่ อง
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บริษัท เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)) (“บริ ษทั ”)
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริ ษทั จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538
บริ ษทั ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพ และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคาร
ลิ เ บอร์ ต้ ี ส แควร์ ถนนสี ล ม บางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500 ทั้ง นี้ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 บริ ษ ัท ฯได้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเป็ นเลขที่ 59 สิ ริ แคมปั ส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริ มคลองพระโขนง แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลัก ทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

บริ ษทั ได้ดาเนิ นการคืนใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบนั บริ ษทั ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพซึ่งไม่ตอ้ ง
ใช้ใบอนุญาตดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด
(มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)” เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
และต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริ ษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)”
ส่่วนที่่� 3
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1

บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้
1.

บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น เอ็ ก ซ์ ส ปริ ง จ ากัด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น
อินโนเทค จากัด) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

2.

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จากัด)
มี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อประกอบธุ รกิ จประเภทรั บ ซื้ อ รั บ โอนและรั บ จ้า งบริ หารสิ น ทรั พ ย์ด้อ ย
คุณภาพของสถาบันการเงิ น หรื อสิ นทรั พ ย์ข องสถาบันการเงิ นที่ ถูก ระงับ การดาเนิ นกิ จการ เลิก
หรื อถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เ อร์
ตลอดจนถึงหลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนาไปบริ หารพัฒนาหรื อจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป

3.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จากัด) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่ อประกอบ
ธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2564 บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบให้เป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์ เรนซี และโทเคนดิจิทลั และเป็ น
ผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั อีกด้วย

4.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริ ษทั จากัด

5.

บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

6.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการลงทุน

7.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการลงทุน

8.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการลงทุน

1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ปั จจุ บ ันยัง มี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ติ ด ตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า วและ
ประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง

2
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2.

หลักเกณฑ์ กำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิน

2.1 บริ ษทั จัดทาบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และเป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบี ย น พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เรื่ อง “ก าหนดรายการย่อที่ ต้อ งมี ใ น
งบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
2.3 เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์
เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิง้ จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จากัด

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

อัตราร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยูใ่ นสินทรัพย์รวม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2
3

อัตราร้อยละของรายได้
ที่รวมอยูใ่ นรายได้รวม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
10
2

100

100

1

1

3

-

100
100
100
100
100
100

100
-

3
1
-

14
-

45
2
-

55
-

(ข) บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยมี รอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชี ที่ ส าคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
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(จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
ส่่วนที่่� 3
3

2.4 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อว่ า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะรับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิเสร็ จสิ้นตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ให้บริ การแก่ลูกค้า และรับรู ้ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญากับ
ลูกค้า
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริ การจัดการกองทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริ การจัดการกองทุนจะรับรู ้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บริ ษทั ได้บริ หารจัดการ
โดยคิดในอัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นรายได้จากการเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขายหรื อรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ซึ่ งรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเมื่อบริ การเสร็ จสิ้ น และค่าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค้า (Retaining fee) รับรู ้
ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
รายได้ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูจ้ ะรับรู ้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บริ ษทั ได้เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูแ้ ละ
รับรู ้ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญากับลูกค้า
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบีย้ และเงินปันผลจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับจาก
เงินลงทุนถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบีย้ จ่ ำยเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ส่่วนที่่� 3
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4.3 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บญั ชีเงินสดและการซื้ อขายหลักทรัพย์
ในระบบเครดิตบาลานซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุมภายในของบริ ษทั และ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์และหนี้ สิน โดยจะแสดงเฉพาะ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์ เงินฝากประจาที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน ตัว๋ เงินประเภท
เผื่อเรี ยก และตัว๋ เงินที่มีวนั ถึงกาหนดภายใน 3 เดือน หรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา
4.5 ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิ ดเผยไว้หมายเหตุขอ้ 4.6
4.6 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นรับ รู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของกลุ่มบริ ษทั เมื่ อกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรกด้วยมูลค่ ายุติธรรม ต้นทุนการทา
รายการที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การซื้ อ การออกตราสารสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น
(นอกจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน) เพิ่มหรื อ
หักจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมื่อรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรก ต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน รับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ท้ งั หมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กบั
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 9 กาหนดให้วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อ
มูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินดังนี้
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•

ตราสารหนี้ ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทาให้เกิด
กระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดให้
วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

•

ตราสารหนี้ ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์ท้ งั เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น และทาให้เกิดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดให้ วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น

•

เงินลงทุนในตราสารหนี้ อื่นทั้งหมดและตราสารทุนวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

•

เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้าบริ ษทั อาจปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้กบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที่เมื่อเลือกรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

•

กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกให้แสดงการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้นภายหลังกับตราสารทุนซึ่ ง
ไม่ใช่เงินลงทุนที่ ถือไว้เพื่อค้าหรื อไม่เป็ นสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ รับรู ้โดยผูซ้ ้ื อในการรวม
ธุรกิจ ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

•

กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกกาหนดให้ตราสารหนี้ ที่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หากการปฏิบตั ิดงั กล่าวช่วย
ขจัดหรื อลดการจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ

•

เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ว ดั มูลค่ าด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่า นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นตัดรายการ
ผลสะสมของผลกาไรหรื อขาดทุนที่ รับ รู ้ไว้ก่ อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นจะถูก จัดประเภท
รายการใหม่จากส่ วนของเจ้าของไปกาไรหรื อขาดทุนเป็ นรายการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่
เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนที่เลือกกาหนดการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดรายการ ผลสะสมของผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้ไว้ก่อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะโอนไป
กาไรสะสมในภายหลัง
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การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดย
ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัด
จาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุ นตัด
จาหน่ายคานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัด
จาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ จานวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะ
ถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิตจากที่เคยรั บรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกของเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญใน
ความเสี่ ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือ
ทางการเงิ น ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่า งมี นัย ส าคัญ ตั้ง แต่ รั บ รู ้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก กลุ่ ม บริ ษ ัท วัด มู ล ค่ า ของค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุนสาหรับเครื่ องมือทางการเงินนั้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุก ารณ์ ปฏิ บ ัติผิดสัญญาที่ มี ความเป็ นไปได้ว่า จะเกิ ดขึ้นตลอดอายุข องเครื่ องมื อทาง
การเงิ นที่ ค าดไว้ ในทางกลับ กันผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้ นใน 12 เดื อนข้างหน้า แสดงถึง
สัดส่ วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบตั ิผิดสัญญา
ของเครื่ องมือทางการเงินที่มีความเป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัด รายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น เฉพาะเมื่ อ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาที่ จ ะได้รั บ กระแสเงิ น สดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจการอื่น หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้วมีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยูใ่ ห้เป็ นหนี้สินใหม่จากผูก้ ูร้ ายเดียวกันซึ่งมีขอ้ กาหนดที่แตกกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนด
ของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนิ้สินเดิม และรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.8 ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

5
3-5
5
3-5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ คานวณโดยการเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี
และจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์ จากัดแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด ดังนี้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทกองทรัสต์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่ายอื่นๆ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน แต่กลุ่มบริ ษทั
จะทดสอบการด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วเป็ นประจาทุ ก ปี ทั้ง ในระดับ ของแต่ ล ะสิ นทรั พ ย์น้ ัน และ
ในระดับของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด และเมื่อใดก็ ตามที่ มีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ไม่มี ตวั ตนนั้น
อาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดัวกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน
4.10 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทสิ นทรัพย์เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่
มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีใน
สภาพปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ขาดทุ นจากการด้อยค่ า บันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในส่ วนของก าไรหรื อ
ขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมี ก าร
จาหน่าย
4.11 สัญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสั ญญาเช่ า หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี ผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิ ง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่ อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
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ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
ยานพาหนะ

2-5
3-4

ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วได้ร วมถึ ง การใช้สิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อ ค่ า เสื่ อ มราคาจะค านวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนปรับปรุ ง อาคารเช่าและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตาม
สัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้ อ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่ าที่ มี อายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า นับ ตั้ง แต่วนั ที่ สัญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล หรื อสัญญาเช่ า ซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้ เช่ ำ
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ดว้ ย
จานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินที่จะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้
ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิ
ตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ ง
สัญญาเช่าดาเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
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4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมิ นการด้อยค่า ของส่ วนปรั บ ปรุ ง อาคารเช่ า
และอุปกรณ์ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า
และจะทาการประเมินการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นรายปี
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่ อมูล ค่าที่ค าดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์มี มูลค่า ต่ากว่า มู ล ค่ า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาหนดไว้ สิ นทรัพย์ของกองทุน
สารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของกลุ่มบริ ษทั และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุน
สารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้ม ครองแรงงานและระเบี ย บการเกษี ย ณอายุพ นัก งานของกลุ่ม บริ ษ ัท โดยค านวณผลประโยชน์ข อง
พนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระซึ่งเป็ นการประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคานวณบนพื้นฐาน
ของข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ
อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน เพื่อกระจาย
ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู ้ ท้ งั จานวนในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการหรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนจากการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น
ก่อน
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กำรลำพักร้ อนประจำปี ที่ยังได้รับค่ำตอบแทน
กลุ่ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ต้นทุนที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้นของผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงานในรู ป การลาพัก ร้ อน
ประจาปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริ การซึ่ งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ การลา
งานที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่าของต้นทุนดังกล่าวตามจานวนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะ
จ่ายเพิ่มเนื่องจากมีสิทธิที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.14 ประมำณกำรหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ประมาณการหนี้ สินในงบการเงิ น เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วและสามารถประมาณมูลค่าหนี้ สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทา
ให้กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกลุ่มบริ ษทั เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันดังกล่าว
4.15 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั คือ จานวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคานวณกาไรทางภาษี (ฐานภาษี)
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ และ
รั บรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เท่าที่มี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่วา่ กาไรทางภาษีจะมีจานวนเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการ
ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกาไร
ทางภาษีที่จะนามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทาเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริ ษทั
มีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับรายการค่าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั คานวณมูลค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชาระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิตามกฎหมาย
ในการนาสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกันและกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจจะชาระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอด
สุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับชาระสิ นทรัพย์และหนี้ สินในเวลาเดียวกันและทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรื อรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกาไรหรื อขาดทุนไว้ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ ก โดย
ตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
4.16 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ให้
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกาไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการชาระเงินหรื อที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัว
เงินดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
4.17 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื ออยู่
ภายใต้ความควบคุมของบริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษ ทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออก
เสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จารณาความสัม พันธ์ระหว่า งบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้ องกันกับ บริ ษ ทั แต่ล ะรายการ บริ ษ ทั
คานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.18 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่วา่ ราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมา
จากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใด
รายการหนึ่ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนามาพิจารณาใน
การกาหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนิ้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาด (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์ หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้สาหรั บสิ นทรั พย์น้ ันหรื อหนี้ สินนั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจา
5.

กำรใช้ ประมำณกำรทำงบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้

5.1 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการ
ประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินรายการต่าง ๆ ได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุขอ้ 36.2.6
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5.2 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจาเป็ นต้องใช้การประมาณการมูลค่าจาก
การใช้ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ในการคานวณมูลค่าจากการใช้น้ ัน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและคานวณคิดลด
เป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจริ งน้อยกว่าที่คาดการณ์
ไว้ แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดขึ้น
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน โดยใช้อัต ราคิ ดลดก่ อ นค านวณภาษี เงิ นได้เพื่ อให้ส ะท้อ นมู ล ค่ า
ที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
5.3 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่ม
บริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.4 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.5 คดีฟ้องร้ องและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

ส่่วนที่่� 3

16 163

6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวม

1,125,742,335
(89,780)
1,125,652,555

294,889,928
(4,259,627)
290,630,301

682,703,272
682,703,272

200,323,597
(4,244,310)
196,079,287

(* ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ นสิ นทรัพย์
และหนี้สินในงบการเงิน)

เนื่ องจากในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการคืนใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลัก ทรั พย์แก่ ส านัก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์แล้ว ดัง นั้นทรั พ ย์สิ น คงเหลื อ ของลู ก ค้า ปั จ จุ บ ัน
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการทาสัญญาการฝากและดูแลทรัพย์สินคงค้างของลูกค้ากับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 33)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูก ค้าธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ที่ มี ย อดเงิ นลงทุ นคงเหลื อที่ โอนไปฝากไว้กับ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จากัด มีจานวน 379 บัญชี โดยลูกค้าดังกล่าวมี เงิ นฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรั พย์
จานวน 4 ล้านบาท และหุน้ มูลค่า 38 ล้านบาท
7.

เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ น
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้ตามสัญญาขายฝาก - สุ ทธิดอกเบี้ยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

78,984,973
84,025,000
163,009,973

-

84,025,000
84,025,000

-
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8.

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

8.1 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2563
2564
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรื อขำดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
รวม
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ตัว๋ แลกเงิน
รวม
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

14,230,351
6,698,860,545
6,713,090,896

39,385,562
14,230,351
36,417,275 6,698,860,545
589,893,904
3,416,174
669,112,915 6,713,090,896

39,385,562
16,396,750
589,893,904
645,676,216

93,156,164
93,156,164
6,806,247,060

93,156,164
93,156,164
669,112,915 6,806,247,060

645,676,216
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8.2 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
อื่น ๆ
รวม
เงินลงทุนตำมวิธีมลู ค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ตัว๋ แลกเงิน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

40,625,620
1,176,350
19,988,889
251,661,172
313,452,031

45,873,311
45,873,311

40,625,620
1,176,350
19,988,889
251,661,172
313,452,031

45,873,311
45,873,311

10,759,320
8,783,477

114,048,820
9,373,595

10,759,320
8,783,477

114,048,820
9,373,595

303,370,344
67,823,676
390,736,817

123,422,415

303,370,252
67,823,676
390,736,725

123,422,415

704,188,848

15,399,654
(15,399,654)
169,295,726

704,188,756

169,295,726

ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามี
ความตั้งใจถือเงินลงทุนระยะยาว ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับ
เงินปั นผลจากตราสารทุนดังกล่าวซึ่งยังถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเป็ นจานวน 3 ล้านบาท และ
7 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั : 3 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลาดับ)
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8.3 ในระหว่างปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นออกจากบัญชี ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่มีการตัด
รายการ
รำยกำรที่ถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี:
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
บริ ษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชาญอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
รวม

เงินปันผลรับ

กาไร (ขาดทุน)
จากการตัดรายการ

เหตุผล
ในการตัดรายการ

379,640
28,600
93,504,261

362,874
407,327
833,250

(270,360)
(90,208)
41,357,951

ขาย
ขาย
ขาย

16,806,223
110,718,724

1,603,451

(17,669,958)
23,327,425

ขาย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่มีการตัด
รายการ
รำยกำรที่ถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี:
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
Yeah1 Group Corporation
อื่นๆ
รวม

17,542,519
8,179,791
1,882,908
27,605,218

เงินปันผลรับ
4,868,709
1,588,498
6,457,207

กาไร (ขาดทุน)
จากการตัดรายการ
7,368,159
(41,101,537)
171,688
(33,561,690)

เหตุผล
ในการตัดรายการ
ขาย
ขาย
ขาย
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8.4 กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู ้ในส่วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- โอนกาไรจากการขายเงินลงทุนไปกาไรสะสม
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

9.

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,454,352
(26,744,233)

งบการเงินรวม
2564
2563
4,454,352
(26,744,233)
(95,888,984)
(23,327,425)
788,853
(113,973,204)

38,998,231
(7,799,646)
4,454,352

(95,888,984)
(23,327,425)
788,853
(113,973,204)

38,998,231
(7,799,646)
4,454,352

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ซ่ ึ งทั้งหมดเป็ นลูกหนี้ ที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต ดังต่อไปนี้

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - อยูร่ ะหว่างดาเนินคดี
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
26,674,206
34,374,206
(26,674,206)
(34,374,206)
-

10. เงินให้ สินเชื่ อจำกกำรซื้อลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ำงรับสุ ทธิ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ประมูลซื้ อลูกหนี้ จาก
สถาบันการเงินอื่นซึ่งทั้งจานวนเป็ นสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ และจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิตเมื่อซื้อหรื อเมื่อเกิดรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ส่่วนที่่� 3
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2564
125,738,756
4,590,002
130,328,758
(8,238,763)
122,089,995

2563
-

21

11. ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2564
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

15,399,654
(15,399,654)
-

-

15,399,654
(15,399,654)
-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

34,374,206
(7,700,000)
26,674,206

-

34,374,206
(7,700,000)
26,674,206

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

-

8,238,763
8,238,763

8,238,763
8,238,763

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
เมื่อซื้อหรื อ
เมื่อเกิดรายการ

รวม
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(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต

งบการเงินรวม
2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงิน
อย่างมีนยั สาคัญของ
ที่มีการด้อยค่า
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต

รวม

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

42,548,314
(8,174,108)
34,374,206

42,548,314
(8,174,108)
34,374,206

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

65,133,799
(49,734,145)
15,399,654

65,133,799
(49,734,145)
15,399,654
(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงิน
อย่างมีนยั สาคัญของ
ที่มีการด้อยค่า
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
-

34,374,206
(7,700,000)
26,674,206

รวม
34,374,206
(7,700,000)
26,674,206
(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงิน
อย่างมีนยั สาคัญของ
ที่มีการด้อยค่า
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
-

42,548,314
(8,174,108)
34,374,206

รวม
42,548,314
(8,174,108)
34,374,206
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
12.1 รำยละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จากัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์
นาเข้า ส่ งออก
จัดจาหน่ายปลีก
และส่ งน้ าหอมและ
เครื่ องสาอาง
ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม

สัดส่ วนการลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

2564

2563

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

ราคาทุน

49.71
26.00

49.71
26.00

1,244
26

1,244
26

1,528
10

1,387
12

30.00

30.00

218

218

189

188

1,488

1,488

1,727

1,587

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง
จากัด

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี
จากัด

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

ประเภทธุรกิจ

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ
รับซื้อ รับโอน
และรับจ้างบริ หาร
สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพของ
สถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการลงทุน
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

เงินปันผลรับระหว่างปี
2564
2563

100.00

100.00

408

276

-

-

100.00

100.00

25

25

-

-

100.00
100.00
100.00

100.00
-

475
1
44

475
-

-

-

100.00
100.00
100.00

-

1
1
1
956
(221)
735

776
(204)
572

-

-
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(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จากัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์
นาเข้า ส่ งออก
จัดจาหน่ายปลีก
และส่ งน้ าหอมและ
เครื่ องสาอาง
ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการลงทุน
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

เงินปันผลรับระหว่างปี
2564
2563

49.71
26.00

49.71
26.00

1,244
26

1,244
26

62
-

-

30.00

30.00

218

218

-

-

1,488
2,223

1,488
2,060

62
62

-

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ

12.2 ส่ วนแบ่ งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่า งปี บริ ษ ทั รั บ รู ้ ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษ ทั ร่ วมในงบการเงิ นรวมและรับรู ้
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จากัด
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2564
2563

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
2564
2563
2564
2563
204

82

(2)

8

62

-

(2)
1
203

(4)
(9)
69

(2)

8

62

-

25

12.3 ข้ อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่ วมที่มีสำระสำคัญ
รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปจากงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมดังต่อไปนี้
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตำมส่ วนได้เสียของ
กิจกำรในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
ค่าความนิยม
มูลค่ำตำมบัญชีของ
ส่ วนได้เสียของกิจกำร
ในบริษัทร่ วม

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จากัด
2564
2563
9,099
8,552
6,434
6,171
2,665
2,381
49.71
49.71

บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จากัด
2564
2563
82
89
39
37
43
52
26.00
26.00

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จากัด
2564
2563
542
484
429
375
113
109
30.00
30.00

1,325
22
181

1,184
22
181

10
-

12
-

34
155

33
155

1,528

1,387

10

12

189

188

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จากัด
2564
2563
รายได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

1,916
411
(3)
408

1,368
165
15
180

บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จากัด
2564
2563
63
(8)
(8)

64
(14)
(14)

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จากัด
2564
2563
425
317
2
(30)
2
(30)

26
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13. ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

รำคำทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563
2564
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ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ระหว่างทา

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
สานักงาน

7,626,902
(7,626,902)
-

12,897,405
7,794,074
20,691,479
2,373,946
(2,781,510)
20,283,915

-

ยานพาหนะ

สิ ทธิในการใช้
สิ นทรัพย์

รวม

10,781,921
1,454,400
(67,196)
12,169,125
3,502,728
(156,450)
15,515,403

7,378,000
7,378,000
(5,490,000)
1,888,000

13,568,774
5,714,723
19,283,497
4,582,081
23,865,578

44,626,100
22,590,099
(7,694,098)
59,522,101
10,458,755
(8,427,960)
61,552,896

(8,068,672)
(1,399,823)

(7,934,249)
(1,332,000)

(3,495,182)
(1,475,600)

(3,097,155)

(19,498,103)
(7,304,578)

-

(9,468,495)
(2,345,492)

18,037
(9,248,212)
(2,020,536)

(4,970,782)
(546,060)

(3,097,155)
(5,021,606)

18,037
(26,784,644)
(9,933,694)

-

911,547
(10,902,440)

71,499
(11,197,249)

4,088,170
(1,428,672)

(8,118,761)

5,071,216
(31,647,122)

-

(1,985,793)
(1,985,793)
(716,347)
1,985,793
(716,347)

(103,981)
(103,981)
(66,360)
103,981
(66,360)

-

-

(2,089,774)
(2,089,774)
(782,707)
2,089,774
(782,707)

-

9,237,191

2,816,932

2,407,218

16,186,342

30,647,683

-

8,665,128

4,251,794

459,328

15,746,817

29,123,067
7,304,578
9,933,694

27

(หน่วย: บาท)
งบการเฉพาะกิจการ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
รำคำทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2564

อุปกรณ์สานักงาน

สิ ทธิในการใช้
สิ นทรัพย์

ยานพาหนะ

รวม

6,281,587
218,449
6,500,036
62,979
6,563,015

2,959,931
541,143
(67,196)
3,433,878
1,087,991
4,521,869

7,378,000
7,378,000
(5,490,000)
1,888,000

6,018,384
2,890,283
8,908,667
2,774,672
11,683,339

22,637,902
3,649,875
(67,196)
26,220,581
3,925,642
(5,490,000)
24,656,223

(4,912,356)
(411,674)

(2,234,024)
(248,784)

(3,495,182)
(1,475,600)

(1,327,005)

(10,641,562)
(3,463,063)

(5,324,030)
(356,199)

18,037
(2,464,771)
(603,852)

(4,970,782)
(546,060)

(1,327,005)
(2,120,183)

18,037
(14,086,588)
(3,626,294)

(5,680,229)

(3,068,623)

4,088,170
(1,428,672)

(3,447,188)

4,088,170
(13,624,712)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
1 มกราคม 2563

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564

(617,875)
(617,875)

(6,959)
(6,959)

-

-

(624,834)
(624,834)

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

1,176,006

969,107

2,407,218

7,581,662

12,133,993

264,911

1,446,287

459,328

8,236,151

10,406,677

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563
2564

3,463,063
3,626,294

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัด
ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวน
15 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั : 7 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลาดับ)

28
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจำกค่ำควำมนิยม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย

ประเภทจัดการ
กองทุนรวม(1)

ประเภทการ
ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า(1)

ประเภทการ
จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล(1)

รำคำทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก

1,000,000
-

3,320,548
(3,320,548)

500,000
-

100,000
-

31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก

1,000,000
-

-

500,000
-

31 ธันวาคม 2564

1,000,000

-

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(196,164)
-

31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2564

ประเภทการ
บริ หาร
สิ นทรัพย์(1)

ประเภท
กองทรัสต์

สิ นทรัพย์
ดิจิทลั

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

400,000
-

66,200,000
-

10,296,587
6,069,082
-

1,724,000
14,018,681
(5,141,105)

83,541,135
20,087,763
(8,461,653)

100,000
-

400,000
-

66,200,000
6,633,660
(66,237,618)

16,365,669
21,902,826
-

10,601,576
107,283,370
(22,086,847)

95,167,245
135,819,856
(88,324,465)

500,000

100,000

400,000

6,596,042

38,268,495

95,798,099

142,662,636

-

(35,891)
-

-

(6,137)
(80,000)

-

(7,907,727)
(1,211,338)

-

(8,145,919)
(1,291,338)

(196,164)
-

-

(35,891)
-

-

(86,137)
(80,000)

-

(9,119,065)
(2,504,115)

-

(9,437,257)
(2,584,115)

(196,164)

-

(35,891)

-

(166,137)

-

(11,623,180)

-

(12,021,372)

31 ธันวาคม 2563

803,836

-

464,109

100,000

313,863

66,200,000

7,246,604

10,601,576

85,729,988

31 ธันวาคม 2564

803,836

-

464,109

100,000

233,863

6,596,042

26,645,315

95,798,099

130,641,264

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2563

1,291,338

2564

2,584,115

อำยุตัดจำหน่ ำยคงเหลือ (ปี )

3

1-5

(1) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนื่ องจากใบอนุ ญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และกลุ่มบริ ษทั คาดว่าใบ อนุญาตดังกล่าวจะก่อให้ เกิ ด
กระแสเงินสดสุทธิแก่กลุ่มบริ ษทั อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบ
ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า(1)
รำคำทุน
1 มกราคม 2563
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2564

สิ นทรัพย์ดิจิทลั

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

งานระหว่างติดตั้ง

รวม

3,320,548
(3,320,548)
-

66,200,000
66,200,000
(66,200,000)
-

24,567
24,567
24,567

1,397,099
1,397,099

69,545,115
(3,320,548)
66,224,567
1,397,099
(66,200,000)
1,421,666

-

-

(24,566)
(24,566)
(24,566)

-

(24,566)
(24,566)
(24,566)

31 ธันวาคม 2563

-

66,200,000

1

-

66,200,001

31 ธันวาคม 2564

-

-

1

1,397,099

1,397,100

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2563

-

2564

-

อำยุตัดจำหน่ ำยคงเหลือ (ปี )

-

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และบริ ษทั คาดว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแส
เงินสดสุทธิแก่บริ ษทั อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จานวนหนึ่งซึ่งตัดบัญชีหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวน 8 ล้านบาท และ
8 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั : 0.02 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลาดับ)
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการคืนใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ งผลให้บริ ษทั ตัดจาหน่ ายใบอนุ ญาตประเภทการประกอบธุ รกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นจานวน 3 ล้านบาท
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15. สินทรัพย์ /หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้
15.1 สินทรัพย์ /หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(หน่วย: บาท)

2564
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
กาไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอการรับรู ้
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
ตัดจาหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
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งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาหรับปี
2563
2564
2563

199,304
44,261,356

199,304
40,735,675

3,525,681

(4,287,418)

3,773,340

3,074,199

699,141

(1,286,352)

10,357
22,718,163
70,962,520

10,357
22,718,163
66,737,698

4,410,196

5,494,173

324,735
4,734,931
66,227,589

1,113,588
6,607,761
60,129,937

- (6,686,058)
4,224,822 (12,259,828)

(1,083,977)

(11,775)

(788,853) 1,113,588
(664,110)
(1,872,830)
437,703
6,097,652 (12,697,531)
5,308,799 (4,897,885)
788,853 (7,799,646)
6,097,652 (12,697,531)
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(หน่วย: บาท)

2564
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
ตัดจาหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
2563
2564
2563

199,304
44,261,356

199,304
40,735,675

3,525,681

(4,287,418)

3,773,340

3,074,199

699,141

(1,286,352)

10,357
48,244,357

10,357
44,019,535

4,224,822

(6,686,058)
(12,259,828)

4,410,196

5,494,173

(1,083,977)

(11,775)

324,735
4,734,931
43,509,426

1,113,588
6,607,761
37,411,774

(788,853) 1,113,588
(664,110)
(1,872,830)
437,703
6,097,652 (12,697,531)
5,308,799
788,853
6,097,652

(4,897,885)
(7,799,646)
(12,697,531)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 366 ล้านบาท และ
279 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั : 61 ล้านบาท และ 87 ล้านบาท ตามลาดับ) และมีรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีจานวน 125 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั : 120 ล้านบาท และ
18 ล้านบาท ตามลาดับ) ที่ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษี และรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่
ใช้หักภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี
2565 - 2569
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15.2 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลสาหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุน

(411,516)

-

-

-

5,308,799
4,897,283

(4,897,885)
(4,897,885)

5,308,799
5,308,799

(4,897,885)
(4,897,885)

รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กับผลคูณของกาไร (ขาดทุน) ทางบัญชี กับ
อัตราภาษีที่ใช้สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
83,220,104 (11,718,801)

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
20%
20%
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
(16,644,021) 2,343,760
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
21,782,831
9,894,577
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(717,060) (2,826,206)
475,533 (14,310,016)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุน 4,897,283 (4,897,885)
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
31,731,466 (22,347,653)
20%
(6,346,293)

20%
4,469,531

11,485,103

7,768,806

(305,544) (2,826,206)
475,533 (14,310,016)
5,308,799 (4,897,885)
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จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กาไร)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

788,853
788,853

(7,799,646)
(7,799,646)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(7,799,646)
(7,799,646)

788,853
788,853

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืม
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
3.40 - 3.75
3.50

งบการเงินรวม
2564
2563
-

167,311,342
167,311,342

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

167,311,342
290,000,000
457,311,342

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื อื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมาต้นปี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
ได้รับเงินกูย้ ืมอื่น
ได้รับเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมอื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
167,311,342 148,349,296
157,863,805
(330,000,000)
4,824,853
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
457,311,342 498,349,296

264,909,090 157,863,805
(250,000,000) (330,000,000)
- (290,000,000)

264,909,090
90,000,000
(250,000,000)
(150,000,000)

4,052,956
167,311,342

4,052,956
457,311,342

4,824,853
-
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17. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
2,161,128
1,519,693
137,895
255,160
1,031,511
628,160
189,883,494
43,311,144
16,535,545
5,897,663
12,906
242,422,835
18,951,464

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
556,973
377,771
71,210
91,103
109,776
154,114
189,883,494
11,533,693
8,239,206
2,278,886
12,906
204,434,032
8,875,100

18. หนีส้ ินตำมสั ญญำเช่ ำ

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
18,393,614
18,674,505
(1,358,212)
(1,773,111)
17,035,402
16,901,394
(6,499,925)
(4,774,814)
10,535,477

12,126,580

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
10,083,555
9,745,215
(691,164)
(786,457)
9,392,391
8,958,758
(2,928,195)
(2,172,917)
6,464,196

6,785,841

การเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี ห นี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดังนี้

ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
จ่ายค่าเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
16,901,394
4,582,080
21,027,214
801,936
675,200
(5,250,008)
(4,801,020)
17,035,402
16,901,394

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,958,757
2,774,671
10,493,450
338,023
283,018
(2,679,060)
(1,817,710)
9,392,391
8,958,758

การวิ เ คราะห์ ก ารครบก าหนดของจ านวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า เปิ ดเผยข้อ มู ล อยู่ใ นหมายเหตุ
36.2.5 ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ส่่วนที่่� 3
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอตั ราผันแปร

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,120,183
1,327,005
338,023
283,018
2,743,844
2,743,844

งบการเงินรวม
2564
2563
5,021,606
3,097,155
801,936
675,200
3,833,198
2,986,450

กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ น
จานวน 10 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั : 6 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท) ซึ่ งรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า และค่าเช่าผันแปรที่ไม่
ขึ้นอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรา ทั้งนี้ กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งยังไม่เริ่ มมีผลได้เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุ 34
19. ประมำณหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริ ษทั ซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มี
กองทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานหลัง
ออกจากงาน มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกาไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- จากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
23,007,311
29,150,909

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
18,774,356
27,219,542

2,743,621
78,948

922,280
304,122

992,745
48,232

(1,350,060)
274,874

429,636

-

-

-

(17,093,449)

-

(14,314,709)

-

(449,254)
(169,134)
(450,000)
8,097,679

(7,370,000)
23,007,311

(802,444)
24,484
4,722,664

(7,370,000)
18,774,356

36
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กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ
0.4 ล้านบาท (2563: ไม่มี) (เฉพาะบริ ษทั : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 19 - 25 ปี (2563: 16 - 25 ปี ) (เฉพาะบริ ษทั : 21 ปี (2563: 16 ปี ))
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

งบการเงินรวม
2564
2563
1.30 - 2.57
1.40 - 1.87
0.00 - 27.00
0.00 - 29.00
5.00

5.00

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.31
1.40
0.00 - 22.00
0.00 - 29.00
5.00

5.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ในขณะที่ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

งบการเงินรวม
2564
2563
718,187
1,471,019
(632,122)
(1,305,588)
(642,134)
(1,211,885)
391,851
644,524
(619,736)
(1,147,590)
718,696
1,315,782

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
292,642
1,071,763
(267,546)
(968,043)
(260,501)
(899,603)
104,773
384,699
(259,301)
(853,678)
289,255
958,513

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในโครงการผลประโยชน์
ที่กาหนดไว้ เนื่องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่น
ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กนั
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20. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 402,316 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,240,302,463 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,239,900,147 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ
ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษ ทั ที่ ออกให้ แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตาม
สัดส่ วนการถือหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จานวน 804,632
หุน้
2) พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 3,889,273,256 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,239,900,147 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 5,129,173,403 บาท โดยการออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 7,778,546,511 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังต่อไปนี้
1. จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 1,035,338,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 4.10 บาท
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
ผู ้ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ที่ ผู ้ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering)
ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ข้างต้นเสร็ จสิ้ น ในอัตราการจัดสรรหุ ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 165,385,167
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วของบริ ษทั ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement)
4. จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 1,199,444,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกาหนดว่า
ด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
และได้มีมติอนุ มัติการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิ ทธิ ข องใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้
โครงการ XPG-W4 ตามข้อกาหนดสิ ทธิ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ส่่วนที่่� 3
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ภายหลังเสร็ จสิ้ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ของบริ ษ ทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้นที่
ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 7 กันยายน 2564 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 5,129,173,403 บาท และ 1,240,302,463
บาท ตามลาดับ และมีทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 4,451,717,832 บาท และ 826,868,463 บาท ตามลาดับ
21. เงินปันผลจ่ ำย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2564 มีมติงดจ่ายเงิ นปั นผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 มีมติงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
22. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของกลุ่ม บริ ษ ทั คื อเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น รวมถึง
เพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังต้องดารงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้าของให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.4/2561
เรื่ องการดารงเงิ นกองทุ นของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการเป็ นที่ ป รึ ก ษาการลงทุนและที่ ป รึ ก ษาสั ญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ไม่ ต้อ งด ารงสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ งเนื่ อ งจากบริ ษ ัท ได้ด าเนิ น การคื น
ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็
ตาม สาหรับบริ ษทั ย่อย สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่า ว (2563: กลุ่มบริ ษทั
สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว)
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23. ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ้น
สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
24. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ
5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้จะมีมูลค่าไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนร้อยละ 2.14 และร้อยละ 8.87
ของทุนจดทะเบียน ตามลาดับ
25. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
งบการเงินรวม
2564
2563
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

1,777,032
65,849,237
67,626,269

885,464
28,779,297
315,407
29,980,168

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

315,407
315,407

26. รำยได้ดอกเบีย้

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
1,269,823
1,433,700
21,981,353
680,622
23,251,176
2,114,322

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,019,001
1,217,436
15,068,375
596,270
16,087,376
1,813,706
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27. กำไรจำกเงินลงทุน

กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน
กาไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
17,772,332 (16,273,409)
33,262,645
31,220,562
51,034,977
14,947,153

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
17,772,332 (16,273,409)
36,665,088
31,072,215
54,437,420
14,798,806

28. ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ ำย
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลและการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

1,150,790
418,907
3,864,259
1,316,713
6,750,669

1,074,900
188,665
22,779,297
182,131
24,224,993

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,099,438
8,099,438

58,953
58,953

29. ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ (โอนกลับ)
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัด
จาหน่าย
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
รวม

(15,399,654)
(7,700,000)
8,238,763
(14,860,891)

(49,734,145)
(8,174,108)
(57,908,253)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(7,700,000)
(7,700,000)

(8,174,108)
(8,174,108)
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30. ค่ำใช้ จ่ำยอื่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
25,204,587
17,880,548
77,259,891
23,881,766
11,360,182
5,116,830
13,960,282
4,209,563
1,044,033
1,682,306
3,092,960
1,322,637
1,510,583
742,359
1,483,361
1,489,371
1,906,744
3,320,548
4,939,498
4,287,479
141,762,121
63,933,407

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
10,732,070
7,753,484
15,867,844
7,138,503
717,485
1,799,532
297,745
60,776
417,449
1,050,889
3,092,960
1,322,637
810,424
489,243
708,677
1,405,400
(48,169)
3,320,548
2,549,854
1,897,389
35,146,339
26,238,401

31. กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กาไรต่อหุ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคานวณได้ดงั นี้

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
2564
2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวม
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2564
2563
(ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น)

88

(17)

4,114

1,654

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
XPG-W4

-

-

2,055

-

กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

88

(17)

6,169

1,654

กาไรต่อหุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.02

(0.01)

0.01

(0.01)
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กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
2564
2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
XPG-W4
กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2564
2563
(ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น)

37

(27)

4,114

1,654

-

-

2,055

-

37

(27)

6,169

1,654

กาไรต่อหุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.01

(0.02)

0.01

(0.02)

32. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่สมัครเป็ นสมาชิกของกองทุน
โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ ง และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพของกลุ่มบริ ษทั บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พเป็ น
จานวนเงิน 2 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั : 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลาดับ)
33. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จากัด
บริ ษทั คริ สตัล ซิลด์ โปรเฟสชัน่ นอล คาร์ โค้ทติ้ง จากัด
บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)
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ควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน

43

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ยอดคงค้ำง
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริ หาร
โดยบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้อื่น
ค่าบริ หารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จากัด
เงินให้กูย้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด
เงินกูย้ ืมอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด
เงินให้กูย้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,876,147,260
-

10,971,744
-

6,876,147,260
3,555
1,978,636

10,971,744
2,916
9,767

-

-

75,000,000
667,808

-

-

-

-

290,000,000
500,548

-

-

5,000,000
16,438

-

-

-

50,000,000
773,973

-

6,565,965
175,236

35,766,475
9,004
787,204
222,172

6,565,965
109,776

35,766,475
787,204
154,113

75,000,000
501,945
15,176

9,157

-

-
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ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็กซ์สปริ ง จากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
ค่าบริ การจัดการ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง
เอ เอ็ม ซี จากัด
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่า
108,045
ค่าบริ การบทวิเคราะห์
ค่าบริ การจัดการและ
ค่าธรรมเนียมอื่น
5,485,448
ค่าใช้จ่ายอื่น
927,415
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
501,945
ค่าเช่าจ่าย
2,232,750
ค่าใช้จ่ายอื่น
191,654
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

นโยบายการกาหนดราคา

-

5,160,000
877,500
47,836

596,270
5,160,000
877,500
836,666

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

-

6,952,725
60,000

50,100
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

420,000
2,625,342

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

5,640,000
5,142,603
6,250

5,640,000
9,689,888
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

-

1,547,397

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

773,973

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

75,632
2,250,000

61,824,768
-

2,250,000

ตามที่ประกาศจ่าย
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,445,718
683,791

5,352,655
506,826

896,718
502,237

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

236,333
33,111

-

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
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33.1 เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กจิ กำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ มื ระหว่างกัน
ซึ่งเป็ นเงินให้กยู้ มื แบบไม่มีหลักประกัน รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2564
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2564

-

130,000,000
50,000,000
49,000,000
229,000,000

(55,000,000)
(44,000,000)
(99,000,000)

75,000,000
50,000,000
5,000,000
130,000,000

-

350,000,000
350,000,000

(350,000,000)
(350,000,000)

(หน่วย: บาท)

1 มกราคม 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็กซ์สปริ ง จากัด
รวม

19,000,000
19,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

-

(19,000,000)
(19,000,000)

31 ธันวาคม 2563

-
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33.2 เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระหว่างกัน
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2564
เงินกู้ยืมระยะยำว
บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)

-

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
75,000,000

31 ธันวาคม 2564
-

75,000,000
(หน่วย: บาท)

1 มกราคม 2564
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด

290,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

(290,000,000)

31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

1 มกราคม 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด

350,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
290,000,000

(350,000,000)

31 ธันวาคม 2563
290,000,000

33.3 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
29,058,704
35,083,251
5,271,539
2,613,977
34,330,243
37,697,228

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,847,133
18,202,867
669,750
1,285,321
17,516,883
19,488,188
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33.4 สัญญำที่สำคัญกับกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
33.4.1 บริ ษทั ทาสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อให้บริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การงานด้าน
บริ หารทรัพยากรบุคคล งานด้านเทคโนโลยี งานด้านปฏิบตั ิการและงานด้านกฎหมายทัว่ ไป สัญญา
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 48,000 บาท ซึ่งต่อมาบริ ษทั
ทาสัญญาเปลี่ยนแปลงขอบเขตการใช้บริ การ โดยสัญญาที่เปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2563 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 68,000 บาท
และเมื่ อ วัน ที่ 1 มี น าคม 2564 บริ ษ ัท ได้ท าสัญ ญาเปลี่ ย นแปลงขอบเขตการใช้บ ริ ก ารเป็ นงาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และงานด้า นกฎหมายทั่ว ไป สั ญ ญามี อ ายุ 1 ปี โดยมี ผ ลตั้ง แต่ ว ัน ที่
1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก คราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ได้แ จ้งการบอกเลิ ก สั ญ ญาให้คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบล่ว งหน้า เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท
33.4.2 บริ ษทั ทาสัญญาฝากและดูแลทรัพย์สินคงค้างของลูกค้ากับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
โดยสัญญามีอายุ 2 ปี มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 2 ปี
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
33.4.3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทาสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้บริ การงานด้านกากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง
และงานด้านบัญชี โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ได้แ จ้งการบอกเลิ ก สั ญ ญาให้คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบล่ว งหน้า เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
33.4.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทาสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เช่าช่วงพื้นที่สานักงาน ระยะเวลาการเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริ ษทั จะได้รับค่าเช่าเดือนละ 73,125 บาท
33.4.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทาสัญญากับบริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เพื่อให้บริ การงานด้านกากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง งานด้านบัญชี
และงานด้านธุ รการบริ ษทั โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 470,000 บาท สัญญามี อายุ 1 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ
1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
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33.4.6 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ทาสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี
และให้มี ผ ลบัง คับ ใช้ต่ อ ไปอี ก คราวละ 1 ปี เว้น แต่ บ ริ ษ ัท ได้แ จ้ง การบอกเลิ ก สั ญ ญาให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรา
ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
และเมื่ อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริ ษ ทั ได้ท าสัญญาเพิ่ ม เติ ม โดยให้บ ริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จัด การ
กองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด เป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี และให้
มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บริ ษทั ได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษร บริ ษ ัท ต้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนในอัต ราที่ ต กลงกัน ตามสั ญ ญาในอั ต ราร้ อ ยละ
0.15 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
33.4.7 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ทาสัญญากับบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้บริ การงานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้านปฏิบตั ิการ งานด้านกฎหมาย
งานด้านการกับดูแลการปฏิบตั ิการและบริ หารความเสี่ ยง และงานด้านธุ รการบริ ษทั โดยบริ ษทั
จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 70,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้แจ้ง
การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
33.4.8 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ทาสัญญาเงินกู้ด้อยสิ ทธิ กับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้
จากัด วงเงินจานวน 500 ล้านบาท สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วันก่อนวันครบกาหนด
33.4.9 บริ ษทั ฯ ทาสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อให้
บริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000
บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้
ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
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34. ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสาหรับ อุปกรณ์
สานักงานและค่าบริ การอื่น ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคตดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
1,693
3,680
1,280
1,763
2,973
5,443

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
263
2,744
263
263
3,007

35. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริ การ
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ดังนี้
•

ธุรกิจหลักทรัพย์

•

ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน

•

ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั

•

ธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์

•

ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ

ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
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ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2564

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้ งั สิ้น
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและ
บริ หาร
ภาษีเงินได้ - รายได้

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
204,286
204,286

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
1,777
1,777

ธุรกิจ
สินทรัพย์
ดิจิทลั
65,849
65,849

ธุรกิจ
บริ หาร
สินทรัพย์
4,670
4,670

204,286

(46,799)

(76,203)

(7,329)

ธุรกิจการ
ลงทุน
และอื่น ๆ งบการเงินรวม
75,182
351,764
75,182
351,764
75,182

149,137
1,626
(67,543)
4,897
88,117

กาไรสุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2563

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้ งั สิ้น
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
81,727
81,727

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
885
885

81,727

(41,747)

ธุรกิจสินทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน
ดิจิทลั
และอื่น ๆ
28,779
17,610
28,779
17,610
(64,752)

17,610

งบการเงินรวม
129,001
129,001
(7,162)
12,097
(16,654)
(4,898)
(16,617)

สิ นทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
1,528,027

2563

1,387,198
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ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
191,753
77,773

ธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลั
372,212
114,022

ธุรกิจบริ หาร
สินทรัพย์
158,490
22,173

ธุรกิจการ
ลงทุนและอื่นๆ
7,815,322

สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน
850,337

งบการเงินรวม
10,916,141

1,014,992

340,517

2,956,675
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36. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
36.1 กำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ และส่ วนของเจ้าของรวมทั้งการ
ดารงสิ นทรั พ ย์ส ภาพคล่องตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ กธ.
35/2560 เรื่ อง การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เนื่ องจากบริ ษทั ได้ดาเนิ นการคืนใบอนุญาตประกอบ
ธุ รกิจหลักทรั พย์แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่
8 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 20/2552 เรื่ อง “การดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กาหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วน
บุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่งไม่ได้จดั การกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ดารงส่วนของเจ้าของไม่ต่ากว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลาดับ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 42/2552 เรื่ อง “การทาประกันภัยความรับผิด
ของบริ ษทั จัดการและข้อกาหนดสาหรับบริ ษทั จัดการในการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน” กาหนดให้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุ นสารองเลี้ยงชี พ และบริ ษทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยู่ที่ 30 ล้านบาท 30 ล้าน
บาท และ 15 ล้านบาท ตามลาดับ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่
กาหนด บริ ษทั จะต้องรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผน
ปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่ากว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้อ อกประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 3/2561 เรื่ องการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 เมษายน 2561 ประกาศดังกล่าวกาหนดให้ บริ ษทั ย่อยจะต้องดารง
เงินกองทุนสามส่วนคือ
1. ส่ วนของเงินกองทุนขั้นต้น ต้องดารงส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่ากว่า 20 ล้านบาท
2. ส่ วนของเงิ นกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรั บความต่อเนื่ องของธุ รกิจ ต้องดารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
ไม่ต่ากว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี
ส่่วนที่่� 3
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3. ส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรื อสามารถใช้มูลค่าจากวงเงินคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ย่ อ ยสามารถด ารงเงิ น กองทุ น ข้า งต้น เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
36.2 ควำมเสี่ยงที่สำคัญของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการซื้ อขายเครื่ องมือทางการเงินประเภทตราสารทาง
การเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
36.2.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแส
เงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝาก
ธนาคาร เงินให้กูย้ มื และเงินกูย้ มื อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มี อตั ราดอกเบี้ยที่ ป รับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื ออัตราดอกเบี้ย คงที่ซ่ ึ งใกล้เคีย งกับ อัตราตลาด
ปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรั พ ย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่
0.10 - 1.00
10.00 - 15.00
12.00
0.00 - 31.84
6.75

163
93
20

252

778
-

348
6,713
432

27
130
-

1,126
163
27
6,806
130
704

6

75
11

-

-

-

75
17

-

1.24
3.50 - 5.00
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่

593
-

-

231
-

59
76
169

34
-

290
34
669
169

0.10 - 1.10
-

4.00 - 12.00
-

167
5

12

-

-

-

167
17

-

3.40 - 3.75
3.50 - 5.00
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

84
93
20

252

359
-

324
6,713
432

27
-

683
84
27
6,806
704

3

7

-

-

-

10

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่
0.10 - 1.00
-

15.00
12.00
6.75

-

3.50 - 5.00
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่

590
-

-

147
-

49
56
169

34
-

196
34
646
169

0.10 - 1.10
-

6.75 - 12.00
-

457
2

7

-

-

-

457
9

-

3.40 - 3.75
3.50 - 5.00
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36.2.2 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต คื อ ความเสี่ ย งที่ กลุ่มบริ ษทั ได้รับ ความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการที่
คู่สัญญาของกลุ่มบริ ษทั จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสู งสุ ด
ของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินหักด้วยสารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้
ในงบแสดงฐานะการเงิน
36.2.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั อาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเกิดจากสิ นทรัพย์ที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศในส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินสาคัญที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐ
ลาว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
2564
2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
465
5
33.2469
29.7749
10
10
0.002972
0.003215

36.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ซ่ ึงอาจจะมีผล
ทาให้มูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดการ
ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกาหนดให้มีหน่วยงานในการติ ดตาม
และควบคุมความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามที่นโยบายของบริ ษทั กาหนดไว้
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36.2.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ที่อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูก พันได้เมื่อ
ครบกาหนด กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายในการดารงสภาพคล่องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องที่
เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบนั และอนาคต
วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาหนด

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ

รวม

1,126
-

163
93
20

252

6,713
432

27
130
-

1,126
163
27
6,806
130
704

-

6

11

75
-

-

75
17
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2563
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาหนด

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ

รวม

290
-

593
-

-

76
169

34
-

290
34
669
169

-

167
5

12

-

-

167
17
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาหนด

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ

รวม

683
-

84
93
20

252

6,713
432

27
-

683
84
27
6,806
704

-

3

7

-

-

10
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาหนด

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ

รวม

196
-

590
-

-

56
169

34
-

196
34
646
169

-

457
2

7

-

-

457
9
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36.2.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่
ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นนี้ จึงไม่ จาเป็ นต้องบ่ง ชี้ ถึงจานวนเงิ นซึ่ ง
เกิดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ย นในปั จจุ บ ัน การใช้ขอ้ สมมติ ฐานทางการตลาดและ/หรื อวิ ธี ก าร
ประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรื อวัดมูลค่าตามราคาทุนตัดจาหน่ ายแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
อื่น ๆ
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนีส้ ินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

14
6,699
41
1
93
20
252

14
-

6,699
20
252

41
1
93
-

14
6,699
41
1
93
20
252

11
9
303
68

11
9
-

303
68

-

11
9
303
68

1,126
163
27
122

1,126
-

163
27
122

1,126
163
27
122

75
17

-

75
-

75
17

-

17

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตาม
บัญชี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ระดับ 1

งบการเงินรวม
2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

39
36
46
590
3

39
-

36
46
590
3

-

39
36
46
590
3

114
9

114
9

-

-

114
9

291
32
34

291
-

-

32
34

291
32
34

167
17

-

167
-

167
17

17
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
อื่น ๆ
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

14
6,699
41
1
93
20
252

14
-

6,699
20
252

41
1
93
-

14
6,699
41
1
93
20
252

11
9
303
68

11
9
-

303
68

-

11
9
303
68

683
84
27

683
-

-

84
27

683
84
27

10

-

10

-

10
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

39
17
46
590

39
-

17
46
590

-

39
17
46
590

114
9

114
9

-

-

114
9

196
34

196
-

457
9

-

9

34
457
-

196
34
457
9

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
สิ นทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

เงินกูย้ ืมอื่น
อื่นๆ

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานและราคาทุน
ราคาปิ ด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปรับปรุ งด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
และราคาทุน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เนื่องจากจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรื อจาก
การจาหน่ายหลักประกันและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งปรับ
ด้วยความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาปิ ด ณ วันสิ้นทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

37. กำรโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรั พย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ กรุ งไทย ซี มิ โ ก้ จ ากั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ร่ วมของบริ ษัท ตามแผนร่ วมลงทุ น กั บ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ร่วมกัน โดยบริ ษ ทั ได้รับ ค่ าตอบแทน
สาหรับการโอนธุ รกิจรวมเป็ นจานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสาหรับ
การโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ร่ วมสามารถทากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา
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บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก าไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น รวมตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กาไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรั บรู ้ “กาไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บ ริ ษทั ร่ วมรอรั บ รู ้ ” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษ ทั มี
สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์ที่รับ
โอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กาไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้คงเหลือเป็ นจานวนเงิน
148 ล้านบาท
38. คดีฟ้องร้ อง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้ องร้องคดีต่อบริ ษทั เป็ นจาเลยร่ วมกับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งใน
มูลละเมิดจากการให้บริ การทางการเงินประเภทหนึ่ง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจานวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริ ษทั เป็ นจาเลยร่ วมกับบริ ษทั
ร่ วมแห่งหนึ่งและบุคคลภายนอกรายหนึ่งในมูลละเมิดจากการให้บริ การทางการเงินประเภทเดียวกันกับคดี
ข้างต้น
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจานวนเจ็ดรายข้างต้นได้ฟ้องร้องบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมข้างต้นเป็ น
จาเลยร่ วมกับ บุ ค คลอื่ นๆ รวมทั้ง สิ้ น 30 รายในความผิดทางอาญา ซึ่ ง ขณะนี้ อยู่ใ นขั้นตอนการไต่สวน
มูลฟ้อง
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษายกคาฟ้องของโจทก์ในคดีแรก ทั้งนี้ โจทก์สามารถยื่น
อุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้นได้ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารและทนายความของบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั มีหลักฐานที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้
ทั้งสองคดี
39. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
39.1 บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจากเดิม 4,451,717,832 บาท เป็ น 4,568,210,773
บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญ (XPGW4) เมื่ อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จานวน 232,985,882 หุ้น มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ ง บริ ษ ทั ได้
ดาเนิ นการจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ นชาระแล้ว ต่ อกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
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39.2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา ดังนี้
1)

อนุ ม ัติก ารลดทุ นจดทะเบียนของบริ ษ ทั จานวน 560,962,630 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน
5,129,173,403 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,568,210,773 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 1,121,925,259 หุน้

2)

อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน
4,568,210,773 เป็ น 5,373,537,364 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (โครงการ XPG-W4)

40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีี
และการเงิิน ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับ
ั มอบหมายให้้รับ
ั ผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีี
และเลขานุุการบริิษััท
1.

ข้้อมููลของ กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุด
ในสายงานบััญชีีและการเงิิน ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีี เลขานุุการบริิษััท (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

1.1 รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายให้้รับั ผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี เลขานุุการบริิษััท
นายระเฑีียร ศรีีมงคล

ต�ำแหน่ง
		
		
		
อายุ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
		
		
การอบรม

- กรรมการมีอ�ำนาจ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานคณะกรรมการลงทุน
-	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
62 ปี
18 กุมภาพันธ์ 2564
- 	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- 	ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

2553		
-	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.รุ่่�นที่่� 11)
2552		
-	ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551-2552
-	ปริิญญาบััตร หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน
			 (ปรอ. รุ่นที่ 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2551		
-	ประกาศนีียบััตร Role of the Chairman Program (RCP)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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2551		
-	หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
			 องค์การมหาชนรุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
			สถาบันพระปกเกล้า
2551		
-	หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
2548		
-	ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
			ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
2544		
-	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
0.850%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
18 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ, ประธานกรรมการ
		 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
		
-	ประธานคณะกรรมการลงทุน
		 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
		
-	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
18 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ, ประธานกรรมการ
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ�ำกัด
24 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ, ประธานกรรมการ
			 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
5 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ, ประธานกรรมการบริหาร
			 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
10 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ, ประธานกรรมการ
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ�ำกัด
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน
-	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
			 บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
-	รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการอิสระ,
			ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
			 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1
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บริิษััทอื่่�นๆ
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ
			 บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
ผลงานในอดีีต
ก.พ. 2562 - มิิ.ย. 2564
-	ประธานกรรมการ
			ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2561 - 25 ก.พ. 2564
-	รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
			 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
			 บริิษััท ไรมอน แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - มิ.ย. 2564
-	ประธานกรรมการ
			 การยาสูบแห่งประเทศไทย
2560 - 2564
- อุปนายกสมาคมฯ
			สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558 - 2560
- กรรมการ
			สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556 - พ.ย. 2563
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
			 และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
			 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - 2553
- กรรมการ
			 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - 2555
- อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร
			ชุดที่ 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง
2544 - 2555
- อนุกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
			 กระทรวงการคลัง
2544 - 2554
-	รองกรรมการผู้จัดการ
			ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน))
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ต�ำแหน่ง
		
		
		
อายุ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		

- กรรมการมีอ�ำนาจ
- ผู้จัดการใหญ่
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
44 ปี
4 ตุลาคม 2564
-	ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
-	ปริญญาโท การจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547

2563		
2559		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- CFO’s Orientation Course
- General Management Programme 20, Harvard Business School
0%
ไม่มี

การอบรม

ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
9 ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
4 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
21 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
17 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
19 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
5 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
9 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
13 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
13 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
13 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
13 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
13 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
29 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

-

กรรมการมีีอำำ�นาจ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 1 จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 2 จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 3 จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
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บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
ผลงานในอดีีต
ม.ค. 2564 - พ.ย. 2564
ธ.ค. 2563 - ต.ค. 2564
ก.ย. 2563 - ต.ค. 2564
2561 - ต.ค. 2564
2561 - ต.ค. 2564
2561 - ต.ค. 2564
2560 - ต.ค. 2564
2561 - ต.ค. 2564
2560 - ต.ค. 2564

ไม่มี
ไม่มี
-

กรรมการ บริิษััท ออนเนีียนแชค จำำ�กััด
กรรมการ บริษัท พร็อพฟิต จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริิษััท สิิริิ ทีีเค ทรีี จำำ�กััด
กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

นายพิิ นิิจ พัั วพัั นธ์์

ต�ำแหน่ง
		
อายุ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
		
การอบรม

- กรรมการมีอ�ำนาจ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
54 ปี
18 กุมภาพันธ์ 2564
- Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ. 2549)
- MSC (Econ), The London School of Economics and Political Science (พ.ศ. 2533)
- BA, Economics and Political Science, Tufts University (พ.ศ. 2532)

2563		
-	หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561		
-	หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok,
			 Executive Education and Enrichment Institute
2561		
-	หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
			 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2561)
2560		
-	หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
			สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
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2559		
-	หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
			 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ
			 ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า (PDI 15)
2558		
-	หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557		
-	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
		
	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.5)
2553		
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11)
2547		
-	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547		
-	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
18 ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการมีีอำำ�นาจ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
18 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
5 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการไม่มีอ�ำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
2558 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ บริิษััท ศรีีสวััสดิ์์� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 บริษัท ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริิษััทอื่่�นๆ
9 พ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ, คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง การเคหะแห่่งชาติิ
26 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด
19 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เงินสดทันใจ จ�ำกัด
2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์แอนด์ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน
-	รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ำกัด
เอกสารแนบ 1
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นายพิิ นิิจ พัั วพัั นธ์์ (ต่่อ)

2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เวลา ชะอ�ำ เรสซิเดนเซส จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ�ำกัด
2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด
ผลงานในอดีีต
15 ต.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2564 - กรรมการ การรถไฟแห่่งประเทศไทย
31 ส.ค. 2563 - 20 ก.ย. 2564 - กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
15 ก.พ. 2564 - 20 พ.ค. 2564 - กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
2560 - 10 พ.ย. 2563
- กรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
20 ธ.ค. 2560 - 29 ก.พ. 2563 - กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - 7 พ.ค. 2562
- กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
14 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 - กรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2550 - 31 ม.ค. 2562
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - 28 ธ.ค. 2561
-	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
2551 - 20 เม.ย. 2561
- กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
2552 - 2560
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
2558		
-	ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
2551 - 2557
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
ส.ค. 2552 - มี.ค. 2556
- กรรมการ Thanh Cong Securities Company (เวียดนาม)
2553 - 31 ม.ค. 2555
-	รองประธานสภาบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
			 บริษัทหลักทรัพย์ ทคตล-กท จ�ำกัด (BCEL-KT) (สปป. ลาว)
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นายเศรษฐา ทวีีสิิน

ต�ำแหน่ง
- กรรมการ
อายุ		
59 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9 ธันวาคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน), Claremont Graduate School
			ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2530)
การอบรม

ไม่่มีี

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
9 ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
1 มีี.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
-	ประธานอำำ�นวยการ และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
			 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
		
-	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
-	รองประธานกรรมการลงทุน บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
-	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
			 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริิษััทอื่่�นๆ
2563 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ บริิษััท สิิริิพััฒน์์ ทเวลฟ์์ จำำ�กััด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เอท จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
เอกสารแนบ 1
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2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2562 - ปััจจุุบััน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีีต
1 มีี.ค. 2553 - 28 ก.พ. 2564
1 ธ.ค. 2533 - 28 ก.พ. 2553
2546 - 2563
2561 - 2562
ก.พ. 2561 - มิ.ย. 2561
ส.ค. 2559 - ต.ค. 2559
มี.ค. 2559 - ส.ค. 2559
2549 - 2559
เอกสารแนบ 1
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-

กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริิษััท สิิริิ สมาร์์ท ไฟฟ์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ปารณัท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็นอีดี แมแนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

-

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์

ตำำ�แหน่่ง
อายุุ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

- กรรมการ
62 ปีี
9 ธันวาคม 2564
-	ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2557		
- Director Accreditation Program (DAP)/2557,
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
9 ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
20 พ.ค. 2556 - ปััจจุุบััน
บริิษััทอื่่�นๆ
2552 - ปััจจุุบััน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีีต
2540 - 2563
2539 - 2563
2537 - 2563
2530 - 2563

-

กรรมการ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)

-

กรรมการ บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)

-	รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
-	ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ จ�ำกัด
-	ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร์ จ�ำกัด
-	ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จ�ำกัด
-	ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลส์ จ�ำกัด
-	ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ�ำกัด
-	ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส คาร์เซลส์ จ�ำกัด
-

กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท วิิริิยะอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลโบรกเกอร์์ จำำ�กััด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จ�ำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จ�ำกัด
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นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น

ตำำ�แหน่่ง
- กรรมการอิิสระ
		
-	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุุ		
59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
14 พฤษภาคม 2564
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
- แพทย์์ศาสตร์์บััณฑิิต หลัักสููตรแพทยศาสตร์์บััณฑิิต คณะแพทย์์ศาสตร์์
			ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล (พ.ศ. 2523-2529)
		
-	ปริิญญาแพทยศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมหิิดล (20 มีีนาคม 2529)
		
- ใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพเวชกรรมที่่� 13041 แพทยสภา (1 เมษายน 2529)
		
- แพทย์์ประจำำ�บ้้านปีีที่่� 1 สาขาอายุุรศาสตร์์ทั่่�วไป ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์ คณะแพทย์์ศาสตร์์
			ศิิริิราชพยาบาล (1 มิิถุุนายน 2531-31 พฤษภาคม 2532)
		
-	ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงทางวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์คลีีนิิค
			 มหาวิิทยาลััยมหิิดล (10 พฤษภาคม 2532)
		
- แพทย์์ประจำำ�บ้้านปีีที่่� 2, 3 สาขา ประสาทวิิทยา หน่่วยประสาทวิิทยา ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์
			 คณะแพทย์์ศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล (1 มิิถุุนายน 2532-31 พฤษภาคม 2534)
		
-	วุุฒิิบััตร สาขา ประสาทวิิทยา แพทยสภา (11 กรกฎาคม 2534)
		
- Diploma of Clinical Neurology, Institute of Neurology, University of London
			 (4 ตุุลาคม 2536-25 มีีนาคม 2537)
		
- Honorary Clinical Research Assistant in Movement Disorders,
			 The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square,
			 London WC1N 3BG, Department of Neurology, The Middlesex Hospital, Mortimer
			 Street, London W1N 8AA (26 มีีนาคม 2537-12 กัันยายน 2538)
การอบรม

10 มิิ.ย. 2562 - 5 ส.ค. 2562 -	หลัักสููตร Director Certification Program รุ่่�นที่่� 278
			สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
26 ก.ย. 2557 - 24 ก.ค. 2558 -	หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19
			สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
18 ก.พ. 2556 - 15 มีี.ค. 2556 - Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2
			วิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล และ MIT, USA
ต.ค. 2553 - ม.ค. 2554
-	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงรุ่่�นที่่� 11 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
พ.ค. 2552 - ส.ค. 2553
-	หลัักสููตร CAGS in Finance วิิทยาลััยการจััดการ, มหาวิิทยาลััยมหิิดล
7 ต.ค. 2551 - 17 ก.ย. 2552 -	หลัักสููตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร ภาครััฐร่่วมเอกชนรุ่่�นที่่� 21
			วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
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24 มิิ.ย. 2548
-	หลัักสููตร Director Accreditation Program รุ่่�นที่่� 41
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
24 พ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการอิิสระ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
24 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
-	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด ไม่มี
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริิษััทอื่่�นๆ
29 เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ บริิษััท จุุฬาวััฒน จำำ�กััด
1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
			สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
		
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
26 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร โรงแรม Rest Detail หัวหิน
ผลงานในอดีีต
26 มีี.ค. 2556 - 5 ม.ค. 2564 - กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ,
			 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
			 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
3 มี.ค. 2560 - 8 มี.ค. 2562 - นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
			สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
9 ธ.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2560 - ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
3 ม.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2560 - อาจารย์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
			 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ธ.ค. 2554 - 8 ธ.ค. 2558 -	รองผู้อ�ำนวยการ
			 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
			 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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9 ธ.ค. 2547 - 15 พ.ค. 2555 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
			 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 2547 - 15 พ.ค. 2555 - กรรมการ บริษัท เอกรัฐโซล่า จ�ำกัด
1 ก.ค. 2553 - 8 ธ.ค. 2554 - ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์
			 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1 ต.ค. 2534 - 30 ธ.ค. 2545 -	ประสาทแพทย์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
			 กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
1 เม.ย. 2529 - 31 พ.ค. 2531 - แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลจันทรุเบกษาและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
			 กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์

ต�ำแหน่ง
		
		
		
อายุ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาล
62 ปี
17 พฤษภาคม 2562
- Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A. (2523)

2548		
- Audit Committee Program
2546		
- Director Certification Program
		
-	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
			สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
17 พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
- กรรมการอิิสระ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
11 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
		
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
4 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
			 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, กรรมการตรวจสอบ,
			 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
			 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริิษััทอื่่�นๆ
2560 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ บริิษััท ล็็อกซเล่่ย์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
2559 - ปัจจุบัน
-	ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน
-	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
			 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด
ผลงานในอดีีต
2553 - 2563
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ล็็อกซเล่่ย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2540 - 2563
- กรรมการ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - 2560
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จ�ำกัด
2558 - 2559
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จ�ำกัด
2554 - 2559
- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2556 - 2557
- กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จ�ำกัด
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นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา

ต�ำแหน่ง
		
		
		
อายุ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
การอบรม

- กรรมการอิสระ
-	รองประธานกรรมการ
-	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
66 ปี
8 พฤษภาคม 2562
- The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525)
- Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)

2560		
- Director Certification Program (DCP) V.248
2557		
- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future,
			 Thailand Energy Academy
2549		
- The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10th
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
8 พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
- กรรมการอิิสระ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
		
-	รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
		
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
17 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
-	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
15 พ.ค. 2564 - 16 ธ.ค. 2564 - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
26 ก.พ. 2564 - 14 พ.ค. 2564 -	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			 บริิษััท เอ็็กซสปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
8 พ.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2564 - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
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บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2555 - ปััจจุุบััน
บริิษััทอื่่�นๆ
2561 - ปััจจุุบััน
2561 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2536 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2530 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีีต
2558 - 2560
2557 - 2558
2555 - 2558

-

กรรมการอิิสระ บริิษััท แอ๊๊ดวานซ์์อิินฟอร์์เมชั่่�นเทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)

-	รองประธาน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
-	ประธานสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม (1993) จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จ�ำกัด
- กรรมการสภาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
- อุปนายกสายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย)

นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์

ต�ำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
		
- กรรมการตรวจสอบ
		
- กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ		
46 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
17 ธันวาคม 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
- University of Denver (Denver, United State), Daniels College of Business,
			 Master of Business Administration (MBA), Year 2000-2002 (Major: Finance)
		
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 (Major: Accounting & Costing) พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2542
การอบรม

2564		
-	ประกาศนีียบััตร Directors Certification Program (DCP 309/2021)
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1
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นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์ (ต่่อ)

ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
17 ธ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน
		
		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่น
ผลงานในอดีีต
ต.ค. 2545 - 2563
2545 (6 เดือน)
2540 - 2542

- กรรมการอิิสระ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี
-	ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิินและบััญชีี บริิษััท ไทยเวอลด์์ อิิมปอร์์ตเอ็็กซปอร์์ต จำำ�กััด
- Corporate Finance, Hidelberg Co., Ltd., Atlanta, United State
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่

ต�ำแหน่ง
-	รองผู้จัดการใหญ่
อายุ
53 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7 พฤษภาคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Business Administration
			 The American University, Washington D.C., U.S.A. (พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2537)
		
- Bachelor of Design in Industrial Design
			 The University of South Australia, Adelaide, Australia (พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2534)
การอบรม

22 - 23 มิิ.ย. 2559
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
		 13/2016 (English Program)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1
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หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่ (ต่่อ)

ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
7 ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน
-	รองผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
7 พ.ค. 2561 - 6 ก.ย. 2564 -	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
-	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
30 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
7 ม.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
			 บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ำกัด (มหาชน) (NVD)
บริษัทอื่นๆ
ไม่มี
ผลงานในอดีีต
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2563
- กรรมการ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เพื่่�อธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ จำำ�กััด (มหาชน) (TSFC)
มี.ค. 2558 - ม.ค. 2561
- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2561
-	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2547 - 2553
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2542 - 2547
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2538 - 2542
-	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย บริิษััทหลัักทรััพย์์ เคจีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
นางสาวลิิมลี่่� ทิิพพงษ์์ประภาส

ต�ำแหน่ง
Senior Executive Vice President, Investment Group
อายุ
44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการจัดการ),
			 Columbia University, Graduate School of Business
			 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
		
-	ปริญญาโท ด้านภาพเขียน (สาขาจิตรกรรม),
			 New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
		
-	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม),
			 Knox College (อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา)

เอกสารแนบ 1
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นางสาวลิิมลี่่� ทิิพพงษ์์ประภาส (ต่่อ)

การอบรม

2563		
- Director Accreditation Program (DAP), Class 172/2020
		
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (ประเทศไทย)
			สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO
สัดส่วนการถือหุ้น
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
7 ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
- Senior Executive Vice President, Investment Group
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
16 ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
- กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
			 บริษัท วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2563 - ธ.ค. 2564
- กรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท
			 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2563 - ธ.ค. 2564
- กรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท
			 บริษัท มัดแมน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
ไม่มี
ผลงานในอดีีต
2562 - 2564
-	รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงาน การเงิิน กลยุุทธ์์และการพััฒนาธุุรกิิจ
			 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2562 - 2564
-	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ กรรมการ
			 บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
2562 - 2564
- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ
			 บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ�ำกัด และ บริษัท เกรฮาวด์ จ�ำกัด
2559 - 2562
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ (Corporate Finance, IPO และ M&A) 		
			 บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2559
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ (Corporate Finance, IPO และ M&A)
			ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2554
- นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสฝ่ายการเงิน
			 Moody’s Investor Services, Inc. (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
เอกสารแนบ 1
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นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ

ต�ำแหน่ง
-	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
		
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร
อายุ		
39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- CFA Charterholder (กันยายน 2553)
		
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตุลาคม 2549)
		
- Master degree in International Finance, University of Westminster (กันยายน 2550)
		
-	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมษายน 2546)
การอบรม

2562		
ก.ค. 2562
ม.ค. 2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- Director Certification Program (DCP)
- SET Strategic CFO
- ผู้จัดการกองทุน
0%
ไม่มี

ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
ก.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2565 -	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน
		 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2565 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานการเงินกลยุทธองค์กร
			 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ�ำกัด
พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
1 เม.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด
2 เม.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
17 พ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีีอำำ�นาจ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
9 ก.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 1 จ�ำกัด
9 ก.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 2 จ�ำกัด
9 ก.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 - กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 3 จ�ำกัด

เอกสารแนบ 1

231

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ (ต่่อ)

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ ในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2555
-	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่าย Corporate Finance and Strategy
			 บริิษััท อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน)
ผลงานในอดีีต
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2561
-	ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่าย Corporate Strategy บริิษััทหลัักทรััพย์์ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด
ส.ค. 2550 - ก.ย. 2552
-	ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.
ก.ค. 2546 - ส.ค. 2549
- ผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
นายสุุภชาญ จรณะกรััณย์์

ต�ำแหน่ง
Head of Group General Counsel
อายุ		
38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- LL.M. (law), University of Southern California
			 (สิงหาคม 2549 - พฤษภาคม 2550)
		
- LL.M. (law), Indiana University - Bloomington
			 (สิงหาคม 2548 - พฤษภาคม 2549)
		
-	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
			 (มิถุนายน 2543 - มีนาคม 2547)
การอบรม

24 พ.ย. 2563
-	หลัักสููตรเกี่่ย� วกัับกฎหมายป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
			 และการสนับสนุนการก่อการร้าย
17 เม.ย. 2557
- Certified Fraud Examiner (CFE)
11 พ.ค. 2556
-	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31 ส.ค. 2555
-	หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย, ส�ำนักงาน ก.พ.
13 ก.พ. 2554
- Certificate of Islamic Capital Markets, Islamic Research and Training Institute and
			 Securities and Exchange
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

เอกสารแนบ 1
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นายสุุภชาญ จรณะกรััณย์์ (ต่่อ)

ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน
- Head of Group General Counsel
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564
-	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด ไม่มี
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
ไม่มี
ผลงานในอดีีต
มีี.ค. 2561 - ก.ย. 2562
-	ที่่�ปรึึกษากฎหมาย บริิษััท เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด
ก.ย. 2550 - มี.ค. 2561
- ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2 ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์

ต�ำแหน่ง
อายุ		
คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
58 ปี
- บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน (ASCO Compliance Training Program)
		
- ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานธุุรกิิจด้้านหลัักทรััพย์์
			 และด้้านสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
		
- โครงการผู้้�กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานด้้านตราสารหนี้้�
		
- การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
			 และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		
- การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
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นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์ (ต่่อ)

ประสบการณ์์

    

กลุ่่�มบริิษััท
ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2561 - ส.ค. 2564
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด ไม่มี
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
ไม่มี
ผลงานในอดีีต
ต.ค. 2556 - พ.ย. 2561
-	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกำำ�กัับและตรวจสอบ
			 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
ต.ค. 2547 - ต.ค. 2556
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
			 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2535 - เม.ย. 2547
- ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายก�ำกับธุรกิจจัดการลงทุน ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เม.ย. 2531 - พ.ค. 2535
- ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย
นางสาวชััชริิยา ศรีีโนนทอง

ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

		
2564		
2564		
2563		
2563		
2562		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
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Chief Accountant
32 ปี
- Bachelor of Business Administration in Accounting, Assumption University
- MBA essentials, The London School of Economics and Political Science
- Fintech Foundation Program by International Finance Corporation and Alipay
- Tax consideration for outbound investment
- Internal audit modernization
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Transfer Pricing and Disclosure Form
- RBC 2 and IFRS 17 Insurance Contract
0%
ไม่มี

นางสาว…ชััชริิยา ศรีีโนนทอง (ต่่อ)

ประสบการณ์์

    

กลุ่่�มบริิษััท
ส.ค. 2564 - ปััจจุุบััน
- Chief Accountant บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด ไม่มี
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
ไม่มี
ผลงานในอดีีต
ธ.ค. 2561 - ก.ค. 2564
-	ผู้้�จััดการ ฝ่่าย Finance & Accounting
			 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ก.ย. 2554 - ต.ค. 2561
- ผู้สอบบัญชี Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.
นางพรพิิ ลาศ หาญชาญพานิิชย์์

ต�ำแหน่ง
		
		
อายุ		
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท
55 ปี
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529)

		
- Company Secretary Program (CSP# 2/2002) จััดโดย IOD (พ.ศ. 2545)
		
- Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 10 วัน)
			 จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 และสมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2546)
		
- Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน)
			 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2550)
		
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน)
			 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2551)
		
- Board Reporting (BRP #3/2010) จััดโดย 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,
			ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ก.ล.ต. (พ.ศ. 2558)
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นางพรพิิ ลาศ หาญชาญพานิิชย์์ (ต่่อ)

		
- Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559)
		
-	หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 9
			 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2559)
		
- การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) 			รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2560)
		
- บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOD
			 Open House 1/2018) Thai Institute of Directors (2018)
		
- Exploring the Future of Sustainable Business “MEGATRENDS”(2018)
		
-	หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
			 ก่อการร้าย 2561
		
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard,
			 Thai Institute of Directors (2561, 2562)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์์

กลุ่่�มบริิษััท
ม.ค. 2559 - ปััจจุุบััน
- เลขานุุการบริิษััท และเลขานุุการคณะกรรมการ
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท
			 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - มิ.ย. 2557
- ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
			 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด ไม่มี
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.2 หน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท
1.	จััดเก็็บเอกสารสำำ�คััญของบริิษััทฯ ได้้แก่่
•	หนังสือบริคณห์สนธิ
•	หนังสือรับรอง
• ข้อบังคับบริษัทฯ
•	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
•	รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
•	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
•	รายงานประจ�ำปี
2. จัดท�ำทะเบียนกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุม ดังนี้
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
• การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
• การประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทั่วไปในส่วนของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
•	รวบรวม และจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ กรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อ
ความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน
•	ประสานงานกับกรรมการ ผู้บริหาร และส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ
• ควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร
5. การรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัทฯ และหน่วยราชการต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
กรรมการ และผู้บริหาร เช่น
• จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การแจ้้งข้้อมููลต่่างๆ ตามที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
6. การจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามมาตรา 59
•	ประสานงานกัับกรรมการและผู้้�บริิหารเพื่่�อรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทฯ ตามประกาศของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
•	จััดทำำ�และจััดเก็็บทะเบีียนการถืือครองหลัักทรััพย์์ในบริิษััทฯ ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
7.	ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหารเพื่อจัดท�ำและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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8. การควบคุมดูแล และจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก ของบริษัทฯ
• ควบคุมดูแลเอกสารเข้าของบริษัทฯ แล้วน�ำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
• จัดเก็บเอกสารเข้าต้นฉบับของบริษัทฯ เข้าแฟ้ม หลังจากที่ได้มีการด�ำเนินการตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สั่งการเรียบร้อยแล้ว
• จัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก (Correspondence) ที่ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เช่น SET, SEC, TSD และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้บริหาร
9.	ประสานงานในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
•	ชื่อ ที่อยู่
• กรรมการ
•	หนังสือบริคณห์สนธิ
• ข้อบังคับ
•	หนังสือรับรอง
10.	ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ในส่วนที่เกี่ยวกับ การรายงาน, การแจ้งข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร
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รายชื่่�อ

X = ประธานกรรมการ	

1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
3. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
4. นายเศรษฐา ทวีีสิิน
5. นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์
6. นพ.ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
7. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
8. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
9. นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์
10.	หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่
11. นางสาวลิิมลี่่� ทิิพพงษ์์ประภาส	
12. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
13. นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์
14. นายสุุภชาญ จรณะกรััณย์์

		

/ = กรรมการ	

X, //
//
//
/
/
/
/
/
/
-

X, //
//
//
-

// = กรรมการมีีอำำ�นาจลงนาม

X, //
//
//
-

X, //
//
//
-

//
//
-

//
//
-

//
//
-

//
//
-

//
//
-

บริิษััท
บริิษััทย่่อย
เอ็็กซ์์สปริิง หลัักทรััพย์์
บริิหาร เอ็็กซ์์สปริิง เอ็็กซ์์สปริิง เอ็็กซ์์สปริิง เอ็็กซ์์สปริิง เอ็็กซ์์สปริิง พีีเค แลนด์์
แคปปิิตอล จััดการกองทุุน สิินทรััพย์์
ดิิจิทัิ ัล
อััลไลแอนซ์์ อััลไลแอนซ์์ 1 อััลไลแอนซ์์ 2 อััลไลแอนซ์์ 3 โฮลดิ้้�ง
จำำ�กััด   เอ็็กซ์์สปริิง เอ็็กซ์ส์ ปริิง
จำำ�กััด
จำำ�กััด
จำำ�กััด
จำำ�กััด
จำำ�กััด
จำำ�กััด
(มหาชน)
จำำ�กััด
เอ เอ็็ม ซีี
จำำ�กััด

2. ข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เอกสารแนบ 1
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X = ประธานกรรมการ	

1. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
2. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
3. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์		
4. นายเศรษฐา ทวีีสิิน		
5. นายธงชััย จิิรอลงกรณ์์
6. นพ.ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
7. นายกิิตติิชััย รัักตะกนิิษฐ์์
8. นายธนารัักษ์์ พงษ์์เภตรา
9. นายอาทิิตย์์ สุุริิยาภิิวััฒน์์
10.	หม่่อมหลวงทองมกุุฎ ทองใหญ่่
11. นางสาวลิิมลี่่� ทิิพพงษ์์ประภาส	
12. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ
13. นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์
14. นายสุุภชาญ จรณะกรััณย์์

รายชื่่�อ

/ = กรรมการ	

//
//
/
//
// = กรรมการมีีอำำ�นาจลงนาม

หลัักทรััพย์์
กรุุงไทย ซีีมิิโก้้ จำ�กั
ำ ัด
-

-

บริิษััทร่่วม
เซนติิเมนทััล (ประเทศไทย)
แอ๊๊บเซอลููทโยคะ จำำ�กััด
จำำ�กััด
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

คริิสตััล ซิลด์
ิ ์
โปรเฟสชั่่�นนอล คาร์์
โค้้ทติ้้�ง จำำ�กััด		

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
กรรมการของบริิษััทย่่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
บริิษััทย่่อย

ชื่่�อบริิษััท				 บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็กซ์์สปริิง จำำ�กััด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 28 มิถุนายน 2549

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*

รายชื่่�อกรรมการ
ตำำ�แหน่่ง
นายระเฑีียร ศรีีมงคล	ประธานกรรมการ, กรรมการมีีอำำ�นาจ		
นายสมชััย บุุญนำำ�ศิิริิ
กรรมการ		
นพ. ไพโรจน์์ บุุญคงชื่่�น
กรรมการ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
กรรมการมีีอำำ�นาจ
นายจิิตติิวััฒน์์ กัันธมาลา
กรรมการมีีอำำ�นาจ		
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
กรรมการมีีอำำ�นาจ		
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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241

บริิษััทย่่อย

ชื่อบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ธุรกิจประเภทรับซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินรวมทั้งหลักประกัน
					 เพื่อน�ำมาบริหารหรือจ�ำหน่ายจ่ายโอนรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับกิจการตามที่
					 กฎหมายก�ำหนด
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 1 ธันวาคม 2558

1.
2.
3.
4.

รายชื่่�อกรรมการ
ตำำ�แหน่่ง
นายระเฑีียร ศรีีมงคล	ประธานกรรมการ, กรรมการมีีอำำ�นาจ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
กรรมการมีีอำำ�นาจ
นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์
กรรมการมีีอำำ�นาจ
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
กรรมการมีีอำำ�นาจ

*

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

บริิษััทย่่อย

ชื่อบริษัท				 บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 1 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันได้แก่การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้ให้
					 บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

1.
2.
3.
4.

รายชื่่�อกรรมการ
ตำำ�แหน่่ง
นายระเฑีียร ศรีีมงคล	ประธานกรรมการ, กรรมการมีีอำำ�นาจ
นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์
กรรมการมีีอำำ�นาจ
นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
กรรมการมีีอำำ�นาจ
นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
กรรมการมีีอำำ�นาจ

*

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

เอกสารแนบ 2
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บริิษััทย่่อย

ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ธุรกิจการลงทุนในบริษัทจ�ำกัด
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 1 เมษายน 2564
รายชื่่�อกรรมการ
1. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
2. นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์
3. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
*

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

บริิษััทย่่อย

ชื่อบริษัท				 บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 1 จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ธุรกิจการลงทุน
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 9 กันยายน 2564
รายชื่่�อกรรมการ
1. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
2. นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์
3. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
*

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

เอกสารแนบ 2
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บริิษััทย่่อย

ชื่อบริษัท				 บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 2 จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ธุรกิจการลงทุน
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 9 กันยายน 2564
รายชื่่�อกรรมการ
1. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
2. นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์
3. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
*

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

บริิษััทย่่อย

ชื่อบริษัท				 บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 3 จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ธุรกิจการลงทุน
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 9 กันยายน 2564
รายชื่่�อกรรมการ
1. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
2. นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์
3. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
*

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ

บริิษััทย่่อย

ชื่อบริษัท				 บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
					 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทกิจการ			ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 2 เมษายน 2564
รายชื่่�อกรรมการ
1. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
2. นายอััฏฐ์์ ทองใหญ่่ อััศวานัันท์์
3. นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ*
*

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ

นางสาววริิศรา อำำ�มฤตโชติิ ลาออกจากบริิษััท มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

บริิษััทร่่วม

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม
					 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทกิจการ
		ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
วันที่จัดตั้งบริษัท 		 วันที่ 30 พฤษภาคม 2543
รายชื่่�อกรรมการ
1. นายไกรทิิพย์์ ไกรฤกษ์์
2. นายระเฑีียร ศรีีมงคล
3. นายวิินิิต สััมฤทธิ์์�ปรีีชา
4. นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
5.	หม่่อมหลวง ทองมกุุฎ ทองใหญ่่
6. นางสาววรางคณา อััครสถาพร	
7. นายพููลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง
8. นายวีีระพงศ์์ ศุุภเศรษฐ์์ศัักดิ์์�
9. นายรวิินทร์์ บุุญญานุุสาสน์์
10. นายเทิิดชััย วิิรุุฬห์์พานิิช	
11. นางอรนุุช ศิิรประภา

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการ
กรรมการมีีอำำ�นาจ, ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ, ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการมีีอำำ�นาจ, กรรมการบริิหาร
กรรมการมีีอำำ�นาจ, กรรมการบริิหาร
กรรมการมีีอำำ�นาจ, กรรมการบริิหาร
กรรมการมีีอำำ�นาจ, กรรมการบริิหาร
กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 2
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บริิษััทร่่วม

ชื่อบริษัท				 บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 ห้องหมายเลข 2801 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
					 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทกิจการ			ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายน�้ำหอม
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่่�อกรรมการ
นายบุุญเกีียรติิ โชควััฒนา
นายนิิพนธ์์ รัักศรีีอัักษร	
นายชััยภััทร ศรีีวิิสารวาจา
นายณััฐพััฒน์์ เพ็็ชรรััตนาภรณ์์
นายดนััย ดีีโรจนวงศ์์

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ

บริิษััทร่่วม

ชื่อบริษัท				
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน
					
ประเภทกิจการ			
					
วันที่จัดตั้งบริษัท			

บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด
เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ เอส 01.4 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Holding Company
(บริษัทย่อยประกอบธุรกิจ โยคะสตูดิโอ-ศูนย์ออกก�ำลังกาย โรงแรม และ อาหารเพื่อสุขภาพ)
วันที่ 4 มิถุนายน 2545

รายชื่่�อกรรมการ
1. นางสาวเบญจพร การุุณกรสกุุล
2. นางสาวจิิตติิมา การุุณกรสกุุล
3. นางสาวอรวรรณ การุุณกรสกุุล
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ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ

บริิษััทร่่วม

ชื่อบริษัท 			 บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน ณ ปัจจุบัน เลขที่ 2232 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
					 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทกิิจการ			ประกอบธุุรกิิจศููนย์์บริิการดููแลปกป้้องและเคลืือบสีีรถยนต์์แบบครบวงจร
วันที่จัดตั้งบริษัท			 วันที่ 29 มิถุนายน 2550
รายชื่่�อกรรมการ
1.
2.
3.
4.

นายชิินพล จงประเสริิฐ
นางธีีรรััตน์์ จงประเสริิฐ
นางสาวฉััตรแก้้ว ธีีระเดชากุุล
นายศุุภชััย วงศ์์วรเศรฐ

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการมีีอำำ�นาจ
กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ
กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจ			
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานของบริิษััท
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ

ชื่่�อ-นามสกุุล			 นายชลิิต จุุฬาจารุุวงศ์์
ตำำ�แหน่่ง				ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา 	ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
กัันยายน 2564 - ปััจจุุบััน			 -	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
							 บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
ธัันวาคม 2561 - สิิงหาคม 2564		 -	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบภายใน
							 บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
ตุุลาคม 2556 - พฤศจิิกายน 2561		 -	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกำำ�กัับและตรวจสอบ
					 		 บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอเชีีย เวลท์์ จำำ�กััด
ตุุลาคม 2547 - ตุุลาคม 2556		 -	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
							 บริิษััทหลัักทรััพย์์ คัันทรีีกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
พฤษภาคม 2535 - เมษายน 2547		 -	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกำำ�กัับธุุรกิิจจััดการลงทุุน สำำ�นัักงาน กลต
เมษายน 2531 - พฤษภาคม 2535		 -	ผู้้�ตรวจสอบ ฝ่่ายจััดการกองทุุน ธนาคารแห่่งประเทศไทย
การฝึึกอบรมที่่�เกี่่ย� วข้้อง
					

-

					
					

-

					

-
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ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ิงาน (ASCO Compliance Training Program)
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานธุุรกิิจด้้านหลัักทรััพย์์และด้้านสััญญาซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้า
โครงการผู้้�กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานด้้านตราสารหนี้้�
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานประกอบธุุรกิิจการเป็็นนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์และตััวแทน
ซื้้�อขายสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
การต่่อต้้านการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานกฎหมายและกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติ
ั ิงานของบริิษััทฯ

ชื่อ-นามสกุล			
ต�ำแหน่ง				
คุณวุฒิทางการศึกษา
					
					

นายสุภชาญ จรณะกรัณย์
Head of Group General Counsel
LL.M. - University of Southern California
LL.M. - Indiana University - Bloomington
LL.B. - Assumption University

ประสบการณ์การท�ำงาน
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564		 -	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
								 บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ�ำกัด
มีนาคม 2561 - กันยายน 2562		 -	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
กันยายน 2550 - มีนาคม 2561		 - ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
								ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
-	หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
- Certified Fraud Examiner (CFE)
-	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	หลัักสููตรการพััฒนาผู้้�นำำ�คลื่่�นลููกใหม่่ในราชการไทย, สำำ�นัักงาน ก.พ.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(1)	กำำ�กัับดููแลบุุคลากรและฝ่่ายงานภายในบริิษััท และบริิษััทในกลุ่่�ม ให้้มีีการปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์
ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ นโยบาย คู่่�มืือ คำำ�สั่่�ง และประกาศต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งจากภายในและภายนอกบริิษััท
(2)	รับผิดชอบดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ทั้งด้านการลงทุน
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
การก่อการร้าย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ในกลุ่ม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
(3) ดูแลด้านนโยบายด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท
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เนื้้�อที่่�

ราคาประเมิิน
(บาท)

ผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�
ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

ผู้้�ประเมิินหลััก

วััตถุุประสงค์์
การประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 19878 411 ตารางวา 1,027,500 บริิษััท กรุุงเทพประเมิินราคา ดร.ณััฐพล สร้้อยสมุุทร	 เพื่่�อทราบมููลค่่าตลาดปััจจุุบััน
ต.บางอ้้อ อ.บ้้านนา 			ประเมิินราคา
วฒ. 253	ประกอบการทบทวนมููลค่่า
จ. นครนายก					ทรััพย์์สิิน

ทรััพย์์สิิน
ที่่�ประเมิินราคา

บริิษััท เอ็็กซ์์สปริิง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) มีีทรััพย์์สิินที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย ซึ่่�งบริิษััทรัับโอนจากลููกหนี้้�เพื่่�อชำำ�ระหนี้้�ดัังนี้้�

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

และรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

22 มีี.ค. 2564

วัันที่่�ในรายงาน
ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ ฉบัับเต็็ม และจรรยาบรรณธุุรกิิจ ฉบัับเต็็มที่่�บริิษััทได้้จััดทำำ�
นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ฉบัับเต็็ม 
และจรรยาบรรณธุุรกิิจ ฉบัับเต็็ม

โปรดดูรายละเอียดของข้อมูลด้านล่างในส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 “การก�ำกับดูแลกิจการ” ข้อที่ 7 “โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และ
ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ” และข้อที่ 8 “รายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ”
1. การสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนา
กรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2. การดูแลผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใช้สทธ
ิ ขิ องผถู้ อื หุน้ การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การชดเชยกรณีีที่่�เกิิดการละเมิิดสิิทธิิ
การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และมาตรการการดำำ�เนิินกัับผู้้�ที่่�ฝ่่าฝืืนนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิดัังกล่่าว
3. จรรยาบรรณธุรกิจ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง

โปรดดููรายละเอีียดของข้้อมููลในหน้้าที่่� 5
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