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สารจาก

ประธานกรรมการ

 ♦สารจากประธานกรรมการ ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 

 

 หน้า 1  

 

 ปี 2561 นบัเป็นปีท่ีตลาดหลกัทรัพย์มีความผนัผวนอย่างมาก แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

จะสงูกวา่ปีก่อน ปริมาณและมลูคา่ซือ้ขายรวมของตลาดหลกัทรัพย์ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนราคาหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนปรับตวัลดลงอย่างมีนยัสําคญั สภาพการแข่งขนัของบริษัทหลกัทรัพย์ในตลาดทุนยังเป็นไปด้วยความเข้มข้น ไม่

ว่าจะเป็นการแย่งชิงลูกค้า และพนักงาน พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง

ปรับตวัอย่างมาก รวมถึงผู้ประกอบการธรุกิจหลกัทรัพย์ 

 

 มลูคา่ซือ้ขายรวมของบริษัทในปี 2561 มีมลูคา่เพิม่ขึน้เล็กน้อยจาก 1,521.36 พนัล้านบาท เทียบกับ 1,495.10 

พนัล้านบาทในปี 2560 หรือเพิม่ขึน้เท่ากบั 1.75% สดัสว่นการซือ้ขายผา่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับคา่นายหน้าในอัตราต่ํากว่า

การซือ้ขายระบบเดมิ ทําให้อตัราคา่นายหน้ารวมลดลงอย่างมีนยัสําคญั กําไรสทุธิปี 2561 เท่ากบั 391.29 ล้านบาท ลดลง

จาก 638.63 ล้านบาทในปี 2560 หรือเท่ากบัลดลง 38.73% 

 

 ปี 2561 นบัเป็นปีแรกท่ีบริษัทสญูเสียความเป็นอันดบั 1 ในด้านส่วนแบ่งการตลาดมาอยู่ท่ีอันดบั 2 หลงัจากท่ี

ครองอันดบั 1 ติดต่อกันถึง 16 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่นับรวมปริมาณซือ้ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ระยะสัน้ของบริษัท

หลกัทรัพย์เอง (Proprietary Trade) ซึ่งบริษัทไมมี่นโยบายลงทนุในด้านนี ้บริษัทยงัคงความเป็นอนัดบั 1 

 คณะกรรมการยงัคงให้ความสําคญักบัการมีบทบาทและปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างมลูค่าและ

ความยั่งยืนของบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการมีส่วนร่วมมากขึน้ในการพิจารณากลยุทธ์ธุรกิจเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการ

แขง่ขนั นอกจากนีย้งักํากบัดแูลสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงและพฒันาด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 ด้านบริหารความเส่ียง :  มีการทบทวนปัจจัยความเส่ียงต่างๆ จากสภาพแวดล้อมและกฎหมายต่างๆท่ี

เปล่ียนแปลงไป เพ่ือกําหนดมาตรการจดัการความเส่ียง 

 ด้านควบคุมภายใน : มีการปรับปรุงระบบงานให้มีความรัดกุมมากขึน้ สร้างจิตสํานึกของพนักงานให้เห็น

ความสําคญัของการปฏิบตัติามกฎระเบียบ โดยมีหน่วยงานกํากับดแูลและปฏิบตัิตามกฎ (Compliance) และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีสนับสนุนตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ด้านเทคโนโลยี : มีการลงทุนในเคร่ืองมืออุปกรณ์แทนของเดิมท่ีล้าสมัย เพ่ือให้การบริการและการบริหาร

จัดการภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้มีการปรับปรุงและสร้างระบบท่ีเน้นการป้องกันความเส่ียงและการเพิ่ม

ประสทิธิภาพ 
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 ♦สารจากประธานกรรมการ ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 

 

 หน้า 2  

 

 ด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทให้ความสําคญักับลูกค้าเป็นลําดบัต้นๆ คํานึงถึงสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนกังาน สงัคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2561 บริษัทยังคงให้ความสําคญักับการให้ความรู้กับลกูค้า

และนกัลงทนุ พฒันาประสทิธิภาพของการให้บริการ ดงันี ้

• แบง่ปันปฏิทินใช้แล้วให้มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์  ศนูย์เทคโนโลยีการศึกษา

เพ่ือคนตาบอดเพ่ือนําไปใช้งานในมลูนิธิฯ รองรับความต้องการ ส่ือการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาทั่ว

ประเทศ 

• ได้รับรางวลัสริุยศศิธร รองชนะเลิศประเภทปฏิทินชนิดสมดุบนัทึกประจําปี 2561 เป็นปีท่ีสอง ในชุด “ราชวงศ์

จกัรี ศกัดิศ์รีแห่งชาวสยาม” จากสมาคมนกัประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 

• กิจกรรมภายใน Paper Ranger จิตอาสาชวนทําสมดุเพ่ือน้อง 

• กิจกรรม โครงการ มือถือเก่าไป ชีวติใหมม่า เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคมือถือท่ีไม่ใช้แล้ว เพ่ือลดโลกร้อนโดย

การนําไปรีไซเคลิและรายได้จากการรีไซเคลิ ไปซือ้อปุกรณ์ให้กบัมลูนิธิ โครงการ หรือ องค์กรตา่งๆ ท่ีขาดแคลน 

• กิจกรรม Maybank Global CR Day 2018 ปลกูปะการังและปล่อยลกูปลาฉลามเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ ณ   

หาดเตยงาม อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

• โครงการรับบริจาคกระป๋องอลมูิเนียมเพ่ือนําไปรีไซเคิลและทําเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ มอบแด่สมาคม 

คนพกิารทางการเคล่ือนไหวสากล  

 ในรอบปี 2561 บริษัทมีความภาคภมูใิจกบัรางวลั 4 รางวลั ในฐานะ  

รางวัลโครงสร้างพืน้ฐานดีเด่นแห่งเอเซีย 2561 (Renewable  Energy Deal of the Year 2018) ในฐานะท่ี

ปรึกษาทางการเงินสําหรับบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านพลังงานทดแทนปี 2561  จาก  Asset Triple A Asia 

Infrastructure Awards 2018 

โบรกเกอร์ยอดเย่ียมแห่งเซ้าท์อีสท์เอเชีย ปี 2550 - 2561   (Best Broker in Southeast Asia 2007 - 

2018) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018  

โบรกเกอร์ยอดเย่ียมด้านลูกค้าบุคคล ของประเทศไทย ปี 2561 (Best Retail Broker 2018 for Thailand) 

จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018   

โบรกเกอร์ยอดเย่ียมด้านลูกค้าสถาบันของประเทศไทย  ปี 2561 (Best Institutional Broker 2018 for 

Thailand) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018 



รายงานประจำาปี	2561004

 ♦สารจากประธานกรรมการ ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 

 

 หน้า 3  

 

 ความสําเร็จจากความมุ่งมัน่ปรับปรุงและพฒันาข้างต้นมาจากลกูค้าของบริษัทท่ียังให้ความไว้วางใจใช้บริการ

ของบริษัทอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบพระคณุอย่างสงู ขอขอบพระคณุลกูค้า

สถาบันการเงินต่างๆ ท่ีสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ ขอบพระคุณคู่ค้าท่ีเป็นพนัธมิตรทางการค้าท่ีดี ขอบคณุผู้บริหารและ

พนกังานทกุๆ ท่านท่ีปฏิบตังิานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซ่ือสตัย์สจุริตและมีวนิยั มีความรับผดิชอบสงูมา ณ ท่ีนีด้้วย 

  

 

นายยทุธ วรฉตัรธาร  

ประธานกรรมการ 

 

 



บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน) 005

นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ 



รายงานประจำาปี	2561006
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บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน) 009



รายงานประจำาปี	2561010

♦ลักษณะการประกอบธุรกิจ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 

 

 หน้า 9  

โครงสรางรายไดของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินปี 2559-2561 เป็นดงันี ้

รายได้ 2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 2,408.45 65.65 1,839.95 56.42 1,571.00 56.32 

ค่านายหน้าซือ้ขายสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าและอ่ืนๆ 
173.68 4.73 137.95 4.23 183.60 6.58 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 80.90 2.21 273.23 8.38 75.49 2.71 

กําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 30.59 0.83 8.96 0.28 (132.99) (4.77) 

กําไรจากตราสารอนุพันธ์ 40.19 1.10 102.10 3.13 172.80 6.20 

ดอกเบีย้และเงนิปันผล 220.95 6.02 229.91 7.05 221.04 7.92 

ดอกเบีย้เงนิให้กู้ยืมเพ่ือซือ้

หลักทรัพย์ 
659.91 17.99 596.26 18.28 640.51 22.96 

รายได้อ่ืน 53.90 1.47 72.72 2.23 57.92 2.08 

รวม 3,668.57 100.00 3,261.08 100.00 2,789.37 100.00 

การตลาดและภาวะธุรกิจ 

• ธุรกิจตัวแทนนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ธรุกิจหลกัทรัพย์ในปี 2561 โดยภาพรวมเป็นปีท่ีไมค่อ่ยดีนกั เน่ืองจากมีแรงกดดนัมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ

เป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นสงครามการค้า (Trade war) ระหว่างสหรัฐอเมริกา กับ จีน ซึ่งยืดเยือ้มาตลอดทัง้ปี 

2561 สง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมการค้าโลกเร่ิมมีปัญหา รวมถึงภาคการผลิตต่างๆ ทั่วโลกก็เร่ิมมีสญัญาณการชะลอตวัลง 

จึงทําให้ตลาดสนิทรัพย์ทัว่โลกปรับตวัลดลงคอ่นข้างรุนแรง 

ดชันีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปี 2561 ปิดท่ีระดบั 1563.88 จดุ ปรับตวัลดลง 189 จดุ หรือคดิเป็น -10.8% โดย 

SET ทําจุดสงูสุดท่ีบริเวณ 1852.51 จุด ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ และแกว่งตัว sideway down ทําจุดต่ําสดุท่ีบริเวณ 

1546.62 จดุ ในเดือน ธนัวาคม แรงกดดนัมาจากทัง้ประเด็นสงครามการค้า ท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเร่ิมชะลอตวั รวมถึง

กดดนัให้ราคานํา้มนัดบิโลกปรับฐานแรงในช่วงปลายปี จากบริเวณ 85 เหรียญตอ่บาร์เรล ลงสูร่ะดบั 50 เหรียญต่อบาร์เรล 

เพิ่มแรงกดดนัต่อภาพรวมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ท่ีมีสัดส่วนมลูค่าตามราคาตลาดกว่า 20% ของมลูค่าตามราคา

ตลาดทัง้หมด ปรับตวัลดลงแรง โดยสิน้ปีมลูค่าตามราคาตลาดทัง้หมดของ SET (Market Capitalization) ปรับตวัลดลง

เหลือ 15.97 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ท่ีระดบั 17.58 ล้านล้านบาท 

 

ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ



บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน) 011

♦ลักษณะการประกอบธุรกิจ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 
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ด้านปริมาณการซือ้สทุธิในตลาดหุ้นไทยปี 2561 แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า นักลงทุนสถาบนัในประเทศ

เป็นผู้ ซือ้สทุธิมากท่ีสดุ ด้วยปริมาณการซือ้สทุธิท่ี 181,549 ล้านบาท รองลงมาเป็นนักลงทุนรายย่อย ซือ้สทุธิ 120,800 

ล้านบาท สว่นทางด้านนกัลงทนุตา่งชาต ิมียอดรวมเป็นขายสทุธิมากท่ีสดุ คือ 287,696 ล้านบาท และทางด้านบญัชีบริษัท

หลกัทรัพย์ (Proprietary Trading) ขายสทุธิ 14,653 ล้านบาท    

• ธุรกิจตราสารหนี ้ 

ในปี 2561 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจ และรองรับความต้องการเงิน

กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งตลอดทัง้ปี มีมลูค่าการเสนอขายรวม 21,031 ล้านบาท โดยมีอายุตัว๋

แลกเงินไมเ่กิน 270 วนั  

• ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงนิและการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์  

ในปี 2561 การระดมทนุในตลาดแรก (IPO) ลดลงทัง้ด้านจํานวนบริษัท จาก 23 บริษัทเทียบกบั 46 บริษัท ในปี 

2560  ด้วยมลูคา่ระดมทนุท่ีลดลงเทียบกบัปี 2560 โดยในปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์ใหมร่วม 23 บริษัท คดิเป็นมลูคา่ระดมทนุรวมท่ี 81,572.53  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.25 เทียบกบัปี 

2560 ท่ีมีมลูคา่การระดมทนุท่ี 106,279.61 ล้านบาท ซึ่งรวมกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน จํานวน  4 กองทนุ บริษัทท่ีเข้าจดทะเบียนใหม ่ มีจํานวนทัง้สิน้ 23 

บริษัท โดยเป็นบริษัทท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 12 บริษัท และ อีกจํานวน 11 บริษัท เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ MAI ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 704 บริษัท เป็นบริษัทท่ีซือ้

ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์ MAI 545 บริษัท และ 159 บริษัท ตามลําดบั  

โดยบริษัท ได้ให้บริการในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่ายร่วม หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) (CMC) มลูค่า 750 ล้านบาท ผู้จัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหุ้นสามญัเพิม่ทนุของ บริษัท เคมีแมน จํากดั (มหาชน) (CMAN) มลูคา่ 97 ล้านบาท  

บริษัทยังได้ร่วมเป็นผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายร่วมของ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

มลูคา่ 5.47 ล้านบาท 

ท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์และตวัแทนในการทําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหานชน) (TICON) โดยบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จํากัด มูลค่า 

24,262.43 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์และตวัแทนในการทําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ ของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) (MK) โดยบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด 

มลูคา่ 4,067.24 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินของ บริษัทเจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ในการเข้า

ลงทนุใน บริษัท ฟีนิกซ์ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มลูคา่ 400 ล้านบาท 

นอกจากนีบ้ริษัทเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ กรณีการลงทนุในโครงการพลงังาน

สะอาด (Clean Fuel Project) ของบริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) (TOP) มลูคา่ 160,279 ล้านบาท และท่ีปรึกษา
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ทางการเงินอิสระในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) (CPN) มลูค่า 1,200 ล้าน

บาท   

โดยใน ปี 2561 บริษัทมีรายได้ด้านวาณิชธนกิจรวม 62.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.94 จากรายได้ 260.42 

ล้านบาทใน ปี 2560 

• ธุรกิจตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า   

บริษัทได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธรุกิจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทตวัแทนซือ้

ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives Agent) ตามพระราชบญัญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 โดยบริษัทได้

เร่ิมดําเนินธรุกิจการให้บริการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าให้กับลกูค้าบุคคลและลกูค้าสถาบนัตัง้แต่ตลาดสญัญาซือ้

ขายลว่งหน้าได้เร่ิมเปิดทําการในวนัท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นต้นมา ณ ปัจจุบนั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีสินค้า 8 

สินค้าหลกั ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold Futures, Gold D, 

Interest Rate Futures, USD Futures, Sector Index Futures และ Rubber Futures   

ในปี 2561 ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีปริมาณการซือ้ขายทัง้สิน้จํานวน 104,422,200 สญัญา  โดยปริมาณ

การซือ้ขายเฉล่ียสําหรับสนิค้า SET50 Index Futures คดิเป็น 173,649 สญัญาตอ่วนั ซึ่งเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 60.98  

เม่ือเทียบกับปริมาณการซือ้ขายในปี 2560 ท่ีอยู่ท่ีระดบั 107,873 สัญญาต่อวัน สําหรับ SET50 Index Options มี

ปริมาณการซือ้ขายเฉล่ียทัง้สิน้ 5,561 สญัญาตอ่วนั ซึ่งเพิม่ขึน้ร้อยละ 25.45 จากปริมาณการซือ้ขายในปี 2560 ท่ีอยู่ท่ี

ระดบั 4,433 สญัญาตอ่วนั สําหรับ Single Stock Futures มีปริมาณการซือ้ขายเฉล่ียทัง้สิน้ 225,847 สญัญาต่อวนั ซึ่ง

เติบโตขึน้ประมาณร้อยละ 16.06 เม่ือเทียบกับปริมาณการซือ้ขายในปี 2560 ท่ีอยู่ท่ีระดับ 194,593 สัญญาต่อวัน 

สําหรับ Gold Futures มีปริมาณการซือ้ขายเฉล่ียทัง้สิน้ 17,781 สญัญาต่อวนั ซึ่งเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 17.52 เม่ือ

เทียบกบัปริมาณการซือ้ขายในปี 2560 ท่ีอยู่ท่ีระดบั 15,130 สญัญาต่อวนั สําหรับ USD Futures มีปริมาณการซือ้ขาย

เฉล่ียทัง้สิน้ 2,799 สญัญาต่อวนั ซึ่งเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 96.83 เม่ือเทียบกับปริมาณการซือ้ขายในปี 2560 ท่ีอยู่ท่ี

ระดบั 1,422 สญัญาตอ่วนั ในภาพรวมของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า กลุ่มนักลงทุน ประกอบไปด้วย กลุ่มนักลงทุน

ทั่วไปในประเทศร้อยละ 50.20กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศร้อยละ 36.40 และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศร้อยละ 

13.40 ของปริมาณการซือ้ขาย 

ในปี 2561 นัน้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นอันดบัสิบสอง ซึ่งคิดเป็น

สดัสว่นการซือ้ขายเท่ากบัร้อยละ 3.42 ของปริมาณการซือ้ขายตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยรวม คิดเป็นปริมาณการ

ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจํานวน 7,144,615 สญัญา ทัง้นีป้ริมาณการซือ้ขายของบริษัทโดยสว่นใหญ่นัน้มาจากการ

ดําเนินธรุกิจเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

บริษัทให้ความสําคญักบัการขยายฐานผู้ลงทนุในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยได้ดําเนินการอบรมให้ความรู้

กบัลกูค้า และประชาชนทัว่ไปอย่างตอ่เน่ือง ความสําเร็จในระยะยาวของธรุกิจตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ

บริษัทอยู่ท่ีการท่ีลกูค้าได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เข้าใจถึงผลตอบแทนและ

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุ และสามารถใช้ประโยชน์จากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ในการลงทุนหรือป้องกันความ
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เส่ียงได้อย่างถกูต้องตรงตามเป้าหมาย บริษัทจะเตบิโตไปพร้อมกบัลกูค้าและฐานผู้ลงทุนท่ีกว้างขึน้สําหรับการลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทได้จดัทําและเผยแพร่บทวิเคราะห์รายวนั โดยมีบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของสินค้าสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า 3 รอบเวลา คือ ก่อนภาคเช้า ก่อนภาคบ่าย และก่อนภาคค่ํา และมีการอธิบายกลยุทธ์การลงทุนใน

ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ในระบบถ่ายทอดภาพและเสียงใน KELIVE TV ซึ่งลูกค้าสามารถรับชมได้ผ่านทาง 

Internet ถ่ายทอดสดได้ทกุเช้าวนัทําการหรือจะเข้ามาชมเทปท่ีบนัทึกไว้ได้ตามความต้องการ 

• ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) 

บริษัทเป็นบริษัทอันดบัต้นๆ ในประเทศไทยท่ีออก Derivative Warrants (DW) ตัง้แต่ปี 2553 ในลกัษณะเสนอ

ขายผ่านระบบซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Direct Listing) และในปี 2561 บริษัทได้ออกเสนอขาย DW ทัง้หมดเป็น

จํานวน 30 ตวัโดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนดีพอสมควร  ทัง้นี ้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit 

Rating) ในระดบั AA+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย)  

บริษัทให้ความสําคญักับการขยายฐานนักลงทุนในการลงทุนในใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยได้มีการจัดทํา

เว็บไซต์ http://www.maybank-ke.co.th/dw42/ โดยลกูค้าสามารถหาข้อมลูเก่ียวกับตารางราคารับซือ้คืนของ DW42 

และข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของบริษัทและใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อ่ืนท่ีมีการซือ้ขายได้

จากเว็บไซต์นี ้ทัง้นี ้ตารางราคารับซือ้คืนของ DW42 สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลกูค้าว่า บริษัทมีระบบการดแูล

ราคา DW42 ให้ถกูต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ประกาศกําหนดไว้ 
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1. ความเสี่ยงจากการที่รายไดของบริษัทอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวนของเศรษฐกิจ 

สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ 

ในปี 2561 มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉล่ียต่อวนัของ SET เท่ากับ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากในปี 2560 

ร้อยละ 15.09 แตมี่อตัราคา่นายหน้าเฉล่ียลดลง เน่ืองจากธรุกิจสว่นเพิม่ของมลูคา่ในตลาดหลกัทรัพย์ส่วนมากเป็นธุรกิจท่ี

มีอัตราค่านายหน้าต่ํา และ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมีความรุนแรงมากขึน้ เป็นผลให้บริษัทมีรายได้          

ค่านายหน้าทัง้สิน้ 1,754.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.29 จากปี 2560 จากสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีมี

ความรุนแรงมากขึน้ ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจในระดบัมหภาค รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุนของไทย ได้รับผลกระทบจาก

ความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกและเป็นประเทศคูค้่าท่ีสําคญัของไทย โดยทัง้สองปัจจยัดงักลา่วสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ

ภาคการสง่ออกและการท่องเท่ียวของไทย 

อย่างไรก็ตามบริษัท ได้ดําเนินมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยการให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ี

การตลาด บางส่วนในรูปแบบแปรผนักับปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือควบคมุต้นทุนคงท่ีของ 

บริษัท และพยายามขยายฐานลกูค้าให้กว้างขึน้โดยเน้นทัง้ลกูค้าสถาบนัและลกูค้าทั่วไป รวมถึงการสร้างรายได้จากการ

ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ การเข้า

ครอบงํากิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  การประเมินมลูค่ากิจการ และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัด

จําหน่ายหลกัทรัพย์  ตลอดจนการหาแหลง่รายได้อ่ืนๆ อาทิ การประกอบธรุกิจยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ การออกและเสนอ

ขายตราสารอนพุนัธ์ เป็นต้น  

2.  1ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 

ธรุกิจหลกัทรัพย์เป็นธรุกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู โดยเฉพาะธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็น

รายได้หลักของบริษัท โดยถึงแม้ว่าตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ประกาศเปล่ียนแปลงโครงสร้างค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขาย

หลักทรัพย์โดยกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมขัน้ ต่ําในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการซือ้ขาย โดยมีผลตัง้แต ่

วนัท่ี 14 มกราคม 2545 เป็นต้นมา และสิน้สดุในวนัท่ี 13 มกราคม 2550 ซึ่งต่อมาในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2549 ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ได้ประกาศขยายระยะเวลาการคิดค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบมีขัน้ต่ําต่อไปอีก 5 ปี โดยแบ่ง

ระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วง 3 ปีแรก (วันท่ี 1 มกราคม 2550 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552) ยังคงให้คิด

คา่ธรรมเนียมขัน้ต่ําสําหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัว่ไปในอตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ไป และในช่วง 2 ปีถัดมา (วนัท่ี 1 มกราคม 

2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) ให้คิดค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบเป็นขัน้บนัได คือ มีอัตราค่าธรรมเนียม

แปรผันลดลง ตามมลูค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ และในปี 2555 เป็นต้นมา การคิดค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์เป็นแบบเสรี จึงทําให้ตัง้แต่ปี 2553 เป็นต้นไป ธุรกิจหลกัทรัพย์มีการแข่งขนัในด้านค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้

ขายหลกัทรัพย์เพิ่มสงูขึน้จากช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยบริษัทได้พยายามท่ีจะพฒันาด้านคณุภาพการให้บริการในทุกด้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้ แม้วา่มีอตัราคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายท่ีต่ํากว่า

อัตราค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทั่วไป เน่ืองจากเป็นช่องทางการลงทุนท่ีเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนจํานวนมาก  

(คา่ธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตคดิในอตัราร้อยละ 60 ของอัตราค่าธรรมเนียมซือ้ขายทั่วไป) ทัง้นี ้บริษัท 

มีนโยบายเน้นการให้บริการท่ีเน้นคณุภาพ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าของบริษัท พร้อมทัง้ขยายฐานลกูค้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั โดย

การเพิม่คณุภาพของงานวิจัย การเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรในด้านการให้บริการและการให้คําแนะนําแก่ลกูค้า รวมทัง้
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10. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

ธรุกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศยับุคลากรด้านการตลาดท่ีมีความรู้ ความชํานาญ อันเป็น

ผลให้การแขง่ขนัในการวา่จ้างเจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีมีคณุสมบตัิดงักล่าวก็ได้ทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

สภาวะท่ีตลาดเอือ้ตอ่การลงทนุและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญในการประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์มีอยู่จํากัด 

ทําให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรในสายงานต่างๆ ทัง้นี ้หากมีการโยกย้ายบุคลากรท่ีสําคัญของบริษัท อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบตอ่ความตอ่เน่ืองของการดําเนินธรุกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความ

เส่ียงด้านบุคลากรทางการตลาด จึงส่งเสริมให้มีสวัสดิการท่ีดีและให้ความสําคญักับการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพ่ือ

เพิม่พนูความรู้ความสามารถ 

11. ความเสี่ยงจากการควบคุมและมีอิทธิพลในการบริหารงานโดยผูถือหุนรายใหญ 

ณ วนัท่ี 16 สงิหาคม 2561 บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยมีการถือหุ้น

คิดเป็นร้อยละ 83.25 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วของบริษัท (ไม่รวมหุ้นซือ้คืน) ซึ่งการท่ี บริษัท เมย์แบงก์     

กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ทําให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวสามารถควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้

ทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมตใินเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้

เร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของ

บริษัท จึงมีความเส่ียงจากการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุในเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณา อย่างไรก็ตาม บริษัท มีกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน จาก

กรรมการบริษัท จํานวน 6 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 67 ทําหน้าท่ีควบคมุดแูลตรวจสอบ รวมทัง้ให้คําแนะนําในการดําเนินงาน

ของบริษัท ให้มีความโปร่งใสและถกูต้อง อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

โฮลดิง้ส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ส์ ท่ีมีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีความชํานาญและเป็นท่ีรู้จักในธุรกิจหลักทรัพย์ใน

ตา่งประเทศ และมีสาขาทัง้ในภมูภิาคเอเชีย ยโุรป และอเมริกา จึงทําให้บริษัทได้รับการยอมรับจากลกูค้า นักลงทุน และ

บคุคลทัว่ไปถึงความชํานาญในธรุกิจหลกัทรัพย์เป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม เม่ือปี 2554 บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด ได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดย 

Maybank IB Holdings Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad) ประเทศ

มาเลเซีย ได้ทําการซือ้หุ้ นและทําคําเสนอซือ้หุ้ นทัง้หมดของบริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด ทําให้ปัจจุบัน 

Maybank IB Holdings Sdn Bhd ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด แต่การ

เปล่ียนแปลงดงักลา่วยงัไมมี่ผลกระทบตอ่นโยบายการบริหารและบคุลากรของบริษัทแตอ่ย่างใด 

12. ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณฉุกเฉิน 

บริษัทได้ให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงและการจดัการความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กับสํานักงานสาขา

และผู้ ใช้บริการ โดยได้มีการวางแผนการป้องกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดให้มีการทําประกันภัยซึ่ง

คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยต่างๆ รวมทัง้ภัยธรรมชาติอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยปัจจุบนัมีวงเงินคุ้มครอง

รวมกนักวา่ 980 ล้านบาท  
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1. นายยทุธ วรฉตัรธาร 

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท 

2. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม(1) 

3. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั 

4. นายเซียง ชิน ลี(2) 

5. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดนิ(3) 

6. นายมนตรี ศรไพศาล 

7. นายจอห์น ชอง อิง ชวน(4) 

8. นางฮามดิา บนิต ิมอริส(5) 

9. นายโก๊ะ สวี อึง้(6) 

หมายเหต:ุ 

(1) ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานกลต.  

วนัท่ี 22 ต.ค. 2561 

(2) ลาออกมีผลตัง้แต ่4 พ.ค. 2561 

(3) ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานกลต.  

วนัท่ี 14 พ.ค. 2561 

(4) ลาออกมีผลตัง้แต ่1 ธ.ค. 2561 

(5) ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานกลต.  

วนัท่ี 27 พ.ย. 2561 และเข้าดํารงตําแหน่งตัง้แต่ 

วนัท่ี 1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป  
(6) ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานกลต.  

วนัท่ี 5 เม.ย. 2561 และลาออกมีผลตัง้แต ่ 

16 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป 

นางสาวนบัทอง วนวฒันาวงศ์ 

เลขานุการบริษัท 

 

999/9 อาคารสํานกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท 

เซ็นทรัลเวลิด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1  

แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

สํานักงานใหญ 

เลขท่ี บมจ. 0107545000314 

ทะเบียนบริษัทมหาชน  

www.maybank-ke.co.th 

โฮมเพจบริษัทฯ 

6โทรศพัท์ : 66 (0) 2658 6300 

7โทรสาร :  66 (0) 2658 6301 

 

บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด 

ผูสอบบัญชี  

1. นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย 

(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172) 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ 

(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4499) 

3. นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง 

(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5315) 

อาคารสํานกังาน เลครัชดาคอมเพลก็ซ์ 

ชัน้ 33 193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษกใหม ่เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 66 (0) 2264 0777 

โทรสาร : 66 (0) 2264 0789-90 

อีเมล์: EY.Thailand@th.ey.com 

 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  

นายทะเบียนหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด  

เลขท่ี 93 ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย อาคาร A ชัน้ 14 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง  

เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์:    66 (0) 2009 9379 
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สํานักงานของบริษัท 

สํานักงานใหญ 

กรุงเทพและปริมณฑล 

เลขท่ี 999/9 อาคารสํานกังาน  

ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด์  

ชัน้ 20-21 ถนนพระราม1 แขวงปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2658-6300 

โทรสาร 0-2658-6301 

 

 สาขา ซีคอนสแควร 

เลขท่ี 55 อาคารซีคอนสแควร์  

ชัน้ จี ห้อง 1005  

ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน  

ประเวศ กรุงเทพฯ 10260 

โทรศพัท์ 0-2320-3600 

โทรสาร 0-2320-3610 

 

สาขา ญาดา 

เลขท่ี 56 อาคารญาดา ชัน้ 5 

ถนนสีลม สริุยวงศ์ บางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 0-2632-8341 

โทรสาร 0-2632-8395 

 

สาขา ทาพระ 

เลขท่ี 99 อาคารสํานกังาน 

เดอะมอลล์ท่าพระ ชัน้ 12  

ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสนิ)     

ธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 

โทรศพัท์ 0-2876-6500 

โทรสาร 0-2876-6531 

 

สาขา ธนิยะ 

เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า  

ชัน้ 20   ถนนสีลม สริุยวงศ์  

บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์  0-2231-2700 

โทรสาร  0-2231-2130 

 

สาขา บางแค 

เลขท่ี 275 หมู ่1  

อาคารเดอะมอลล์บางแค ชัน้ 8  

ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค 

กรุงเทพฯ 10160 

โทรศพัท์ 0-2804-4235 

โทรสาร 0-2804-4251 
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สาขา ประตูน้ํา 

เลขท่ี 553 อาคารพาลาเดียม อาคาร เอ  

ชัน้ 14 ถนนราชปรารภ ราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 0-2250-6192 

โทรสาร   0-2250-6199 

 

สาขา ปนเกลา 

เลขท่ี 7/129 อาคารเซ็นทรัลป่ินเกล้า ชัน้ 3 

ห้อง 302 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมัรินทร์ 

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  

โทรศพัท์  0-2884-9847 

โทรสาร  0-2884-6920 

 

สาขา พาหุรัด  

เลขท่ี 125,125/1-6, 125/19-25  

อาคารดโิอลด์สยามพลาซ่า ชัน้ 3 ถนนพาหรัุด 

บรูพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศพัท์  0-2225-0242 

โทรสาร  0-2225-0523 

 

สาขา ฟอรจูน 

เลขท่ี 5 อาคารฟอร์จนูทาวน์  

ชัน้ใต้ดนิ ถนนรัชดาภิเษก  ดนิแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 0-2641-0977  

โทรสาร 0-2641-0966 

 

สาขา แฟชั่นไอสแลนด 

เลขท่ี 587, 589 ศนูย์การค้าแฟชัน่ 

ไอส์แลนด์ ห้อง บี 001 เอ ชัน้บีเอฟ  

ถนนรามอินทรา คนันายาว กรุงเทพฯ  

10230 

โทรศพัท์  0-2947-5800-5 

โทรสาร  0-2519-5040 

 

สาขา งามวงศวาน  

อาคารสํานกังาน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 

ชัน้ 14 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน  

อําเภอเมือง นนทบรีุ 11000   

โทรศพัท์ 0-2550-0577 

โทรสาร 0-2550-0566 

 

สาขา ฟวเจอร พารค รังสิต  

เลขท่ี 94 อาคารฟิวเจอร์พาร์ครังสติ  

ชัน้ จีเอฟ  ห้อง 091-092  ถนน

พหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอ

ธญัญบรีุ ปทมุธานี 12130 

ทีม 1 : 

โทรศพัท์  0-2958-0592 

โทรสาร 0-2958-0420 

ทีม 2 : 

โทรศพัท์  0-2958-0992 

โทรสาร 0-2958-0590 

 

สาขา วัชรพล 

เลขท่ี 78/13 ซอยวชัรพล 2 ท่าแร้ง

บางเขน กรุงเทพฯ 10220  

โทรศพัท์ 02-363-6736 

โทรสาร 02-363-6735 

 

สาขา เยาวราช* 

เลขท่ี 215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชัน้ 4  

ถนนเยาวราช  สมัพนัธวงศ์  

กรุงเทพฯ 10100 

โทรศพัท์  0-2622-9412 

โทรสาร 0-2622-9383 

*ปิดสาขา 1 ส.ค. 2561 

 

 

 

 

 

สาขา ศรีนครินทร  

เลขท่ี 425 บิก๊ซี ศรีนครินทร์  

ถนนศรีนครินทร์ สําโรงเหนือ  

สมทุรปราการ 10270 

โทรศพัท์  0-2758-7556 

โทรสาร  0-2758-7551 

 

สาขา สีลม 

เลขท่ี 62 อาคารธนิยะ ชัน้ 4  

ถนนสีลม สริุยวงศ์ บางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 0-2231-2700 

โทรสาร 0-2231-2418 

 

สาขา สาทร 

เลขท่ี 92/10 อาคารสาธรธานี 2 ชัน้ 7        

ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก  

กรุงเทพ 10500 

โทรศพัท์ 0-2636-7550-5 

โทรสาร  0-2636-7565 

 

สาขา อโศก* 

เลขท่ี 159 อาคารเสริมมติร ชัน้ 25  

ถนนสขุมุวทิ 21 คลองเตยเหนือ            

วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์  0-2665-7000 

โทรสาร  0-2665-7050 

*ปิดสาขา 1 ม.ิย. 2561 

 

สาขา เอ็มโพเร่ียม 

เลขท่ี 622 อาคารดเิอ็มโพเร่ียม  

ชัน้ 14 ถนนสขุมุวทิ คลองตนั  

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์  0-2664-9800 

โทรสาร  0-2664-9811 
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สาขา เดอะไนน 

เลขท่ี 999/3 เดอะไนน์ ชัน้ 3        

ถนนพระรามเก้า สวนหลวง  

กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท์  0-2716-7816 

โทรสาร   0-2716-7815 

 

สาขา บางกะป 

เลขท่ี  3105 อาคารเอ็นมาร์ค พลาซ่า ชัน้ 3 

ถนนลาดพร้าว  

คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท์ 0-2378-1144 

โทรสาร 0-2378-1323 

 

สาขา แจงวัฒนะ 

เลขท่ี 99/9 หมู ่2  ชัน้ 14 ห้อง 1401 

อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวฒันะ  

ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ถนนแจ้งวฒันะ  

บางตลาด ปากเกร็ด  

นนทบรีุ 11120 

โทรศพัท์  0-2835-3283 

โทรสาร  0-2835-3280 

 

สาขา ธัญญา พารค 

โครงการธญัญา พาร์ค อาคาร E 

ห้อง E2-12, E 2-13 ชัน้ 2 

ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท์  0-2108-6300 

โทรสาร   0-2108-6301 

 

สาขาออล ซีซั่นส เพลส* 

เลขท่ี 87/2 ชัน้ 3 ห้อง 311 ถนนวทิย ุ

ลมุพนีิ ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2654-0084 

โทรสาร 0-2654-0094 

*ปิดสาขา 1 ก.พ. 2562 

 

สาขา ลาดพราว  

เลขท่ี 1693 อาคารสํานกังาน

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว ชัน้11 ถนนพหลโยธิน  

ลาดพร้าว จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์  0-2541-1411 

โทรสาร  0-2541-1108 

 

สาขา ทองหลอ* 

เลขท่ี 154 อาคารอเนกวณิช  

ถนนสขุมุวทิ 55 (ทองหลอ่) กรุงเทพฯ 

10400 

โทรศพัท์  0-2714-9222 

โทรสาร  0-2726-3901 

*ปิดสาขา 1 ธ.ค.  2561 

 

สาขา เซ็นเวิลด* 

เลขท่ี 4,4/5 อาคารเซ็นเวลิด์ ชัน้ 15  

ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์  0-2658-6300 

โทรสาร  0-2632-8395 

*ปิดสาขา 1 ก.พ.  2562 

 

สาขา รามคําแหง เดอะพาซิโอ 

ทาวน* 

เลขท่ี 7/2-7 เดอะพาซิโอ ทาวน์ ชัน้ 1 

ถนนรามคําแหง กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท์  0-2111-3185 

โทรสาร  0-2111-3184 

*ปิดสาขา 1 ส.ค. 2561 

 

สาขา ราชพฤกษ 

เลขท่ี 555/9 เดอะคริสตลั ราชพฤกษ์ 

อาคารเอ ชัน้ 2 ถนนราชพฤกษ์ 

บางขนนุ บางกรวย นนทบรีุ 11130 

โทรศพัท์  0-2050-4530 

โทรสาร  0-2050-4539 

• 15

 

ตางจังหวัด 

สาขา ชลบุรี   

เลขท่ี 55/20 หมูท่ี่ 1 ซอยลงุสอง 

หลงัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

ชลบรีุ 

ตําบลเสมด็ อําเภอเมือง ชลบรีุ 

20000 

โทรศพัท์  038-053-950 

โทรสาร  038-053-966 

 

สาขา จันทบุรี 

เลขท่ี 351/8 ถนนท่าแฉลบ 

ตําบลตลาด อําเภอเมือง  

จนัทบรีุ 22000 

โทรศพัท์  039-332-111 

โทรสาร 039-332-444 

 

สาขา เชียงใหม 1 

เลขท่ี 244 อาคารสํานกังาน ชัน้ 2-3    

ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอ

เมือง  

เชียงใหม ่50100 

โทรศพัท์  053-284-000 

โทรสาร  053-284-019 

 

สาขา เชียงใหม 2 

เลขท่ี 201/3 ถนนมหิดล  

ตําบลหายยา   อําเภอเมือง  

เชียงใหม ่50100 

โทรศพัท์  053-284-138-47 

โทรสาร  053-202-695 
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สาขา นครราชสีมา  

เลขท่ี 1242/2 อาคารสํานกังาน 

เดอะมอลล์ ชัน้ 7 ห้อง 3 เอ  

ถนนมติรภาพ ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000 

โทรศพัท์   044-288-455 

โทรสาร  044-288-466 

 

สาขา ภูเก็ต 

เลขท่ี 1,1/1 ถนนทุ่งคา 

ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง 

ภเูก็ต 83000 

โทรศพัท์  076-355-730-6 

โทรสาร  076-355-730 ตอ่ 119 

 

สาขา ยะลา 

เลขท่ี 18 ถนนสองพ่ีน้อง ตําบลสะเตง  

อําเภอเมือง ยะลา 95000  

โทรศพัท์ 073-255-494-6 

โทรสาร  073-255-498 

 

สาขา ระยอง 

เลขท่ี 180/1-2 อาคารสมาพนัธ์  

ชัน้ 2 ถนนสขุมุวทิ ตําบลเชิงเนิน  

อําเภอเมือง ระยอง 21000 

โทรศพัท์  038-862-022-9 

โทรสาร  038-862-043 

 

สาขา ระยอง 2 

เลขท่ี 351-351/1 อาคาร TSK Park 

ชัน้ 1 ถนนสขุมุวทิ ตําบลเนินพระ  

อําเภอเมือง ระยอง 21000 

โทรศพัท์  038-807-459 

โทรสาร  038-807-841 

สาขา ลําปาง 

เลขท่ี 319 ถนนไฮเวย์-ลําปาง-งาว  

ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง  

ลําปาง 52100 

โทรศพัท์  054-811-817 

โทรสาร  054-811-816 

 

สาขา สุรินทร 

เลขท่ี 137/5-6 ถนนศริิรัฐ  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

สริุนทร์ 32000 

โทรศพัท์  044-531-600-3 

โทรสาร  044-519-378 

 

สาขา สมุทรสาคร 

เลขท่ี 322/91 ถนนเอกชยั  

ตําบลมหาชยั อําเภอเมือง  

สมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท์  034-837-190 

โทรสาร  034-837-610 

 

สาขา สุราษฎรธาน ี

เลขท่ี 216/3 หมู ่4 ถนนชนเกษม  

ตําบลมะขามเตีย้ อําเภอเมือง  

สรุาษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท์  077-205-460 

โทรสาร  077-205-475 

 

สาขา หาดใหญ  

เลขท่ี 1,3,5 ซอยจตุอิทุิศ 3  

ถนนจตุอินสุรณ์ ตําบลหาดใหญ่  

อําเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 

โทรศพัท์  074-346-400-5 

โทรสาร  074-239-509 

สาขา อุบลราชธาน ี

เลขท่ี 311 หมู ่7 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า 

ห้อง จี3 ชัน้ จี ตําบลแจระแม  

อําเภอเมือง อบุลราชธานี 34000 

โทรศพัท์ 045-265-633 

โทรสาร  045-265-639 

 

สาขา อรัญประเทศ* 

เลขท่ี 559 หมูท่ี่ 1 ห้างเทสโก้ โลตสั  

สาขาอรัญฯ ชัน้ 2  

ตําบลบ้านใหมห่นองไทร  

อําเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120 

โทรศพัท์  037-541-731 

โทรสาร  037-541-740 

*ปิดสาขา 15 ม.ค. 2561 

 

สาขา ขอนแกน 

เลขท่ี 238/8 ถนนเทพารักษ์  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์  043-225-355 

โทรสาร  043-225-356 

 

สาขา นครสวรรค 

เลขท่ี 1/15-16 ถนนสชุาดา  

ตําบลปากนํา้โพ อําเภอเมือง 

นครสวรรค์ 60000 

โทรศพัท์  056-314-150 

โทรสาร  056-314-151 
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1. หลักทรัพยของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,861,250,000 บาท โดยมีทุนชําระแล้วจํานวน 

2,854,072,500 บาท แบง่เป็นจํานวนหุ้น 570,814,500 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท  

2. ผูถือหุน 

บริษัท มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 83.25 ของ

ทนุชําระแล้ว โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 16 สงิหาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ ดงันี ้

 

ลําดับ

ที่ 

รายช่ือ จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

1. MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED     475,182,790  83.25% 

2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั        3,487,402  0.61% 

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED        1,828,400  0.32% 

4. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.        1,440,800  0.25% 

5. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 

SMALL CAP SERIES        1,062,400  0.19% 

6. นายชวูทิย์ จิตรสกลุ        1,048,000  0.18% 

7. นางสกุญัญา ศรีปรัชญาอนนัต์           759,000  0.13% 

8. นายพทิกัษ์ ทรัพย์ศริิสวสัดิ์ 752,000 0.13% 

9. นายมานะ สหะสนัตสิขุ           650,000  0.11% 

10. นางเรือนเพช็ร เศรษฐปิยานนท์           610,000  0.11% 

11. นายสมศกัดิ์ กิตมิหาคณุ           600,000  0.11% 

12. บริษัท เครดติฟองซอเอร์ แคปปิตอล ลิง้ค์ จํากดั           600,000  0.11% 

13. นายเรืองเกียรต ิจนัทรวีรัตน์           545,700  0.10% 

14. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET 

CORE EQ PORT           537,700  0.09% 

15. อ่ืน ๆ       81,710,308  14.31% 

 รวม 570,814,500 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ Maybank 

International Holdings Sdn Bhd (เดิมช่ือ Maybank IB Holdings Sdn Bhd) ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนชําระ

แล้ว   
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ทัง้นี ้Maybank International Holdings Sdn Bhd (เดมิช่ือ Maybank IB Holdings Sdn Bhd) เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ท่ี

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นทัง้หมดโดย Malayan Banking Berhad และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

Malayan Banking Berhad มีหุ้นสามญัแบง่เป็นจํานวน 10,000,000,000 หุ้น ทนุชําระแล้ว 9,319,029,914 หุ้น โดยมีการ

ถือหุ้น ดงันี ้ 

ลําดับ

ที่ 

ช่ือ จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

1. 
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 3,704,560,181 33.53 

2. 
CITIGROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD 

B/O: EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD 1,330,710,976 12.04 

3 PERMODALAN NASIONAL BERHAD 832,323,172 7.53 

4. KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) 422,914,179 3.83 

5. 
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM MALAYSIA 272,951,106 2.47 

6. 
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM MALAYSIA 2 - WAWASAN 
257,727,272 2.33 

7. 
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 
121,220,526 1.10 

8. 

CARTABAN NOMINEES (ASING) SDN BHD 

B/O: EXEMPT AN FOR STATE STREET BANK & TRUST 

COMPANY (WEST CLTOD67) 

107,824,265 0.98 

9. 
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 
103,579,545 0.94 

10. 
CARTABAN NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD 

B/O: PAMB FOR PRULINK EQUITY FUND 
90,093,348 0.82 

 รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 7,243,904,570 65.58 

หมายเหต ุ: AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย (Legal Title) ของหุ้น Maybank ในฐานะ

เป็น Trustee ของกองทนุ Trust Fund ตา่งๆ โดยนกัลงทนุใน Trust Fund ตา่งๆ ประกอบด้วยนกัลงทนุทัว่ไปชาวมาเลเซีย 
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บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหักเงินสํารองต่างๆ ท่ี

บริษัทได้กําหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ  

ในอนาคตด้วย เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้ว จะต้องนําเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้

รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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บริษัทมีคณะกรรมการคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

คณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

 ลําดับ 1รายช่ือ 2ตาํแหน่ง 

1.  นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายเซียง ชิน ลี* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดนิ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5.  ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการบริหาร 

7.  นายจอห์น ชอง อิง ชวน* กรรมการบริหาร 

8.  นายโก๊ะ สวี อึง้* กรรมการ 

9.  นางฮามดิา บนิต ิมอริส* กรรมการบริหาร 

 3. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที ่4 พ.ค. 2561 

 4. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 14 พ.ค. 2561 

 5. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

 7. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที ่1 ธ.ค. 2561  

 8. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 5 เม.ย. 2561 และลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 ต.ค. 2561  

 9. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท  ทําหน้าท่ีเลขานุการบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 โดย 

นางสาวนบัทอง วนวฒันาวงศ์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท  
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายมนตรี ศรไพศาล และนางฮามิดา บินติ มอริส  

ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบับริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี

ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กําหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคมุกํากับดแูลการบริหารและการ

จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการ

ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น การเพิม่ทนุ การลดทุนการออกหุ้นกู้  การขายหรือโอน

กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือ การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็น

ของบริษัทการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั รวมทัง้การจ่ายบําเหน็จหรือคา่ตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น 

3. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร  โดยให้มี

อํานาจหน้าท่ี บริหารจัดการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตัง้

กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยในการประชมุแตล่ะครัง้จะมีกรรมการเข้าร่วมประชุม

ไมน้่อยกวา่สองในสามของกรรมการทัง้หมดเสมอ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการดงันี ้

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนการ

ประชุมทัง้หมด 

จาํนวนกรรมการ 

เข้าร่วมประชุม 

1.  นายยทุธ วรฉตัรธาร 8 8 

2.  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั 8 8 

3.  นายเซียง ชิน ลี 4 3 

(เป็นการประชมุทางโทรศพัท์ 2 ครัง้) 

4.  นายมนตรี ศรไพศาล 8 8 

5.  นายจอห์น ชอง อิง ชวน 7 7 

(เป็นการประชมุทางโทรศพัท์ 5 ครัง้) 

6.  นายโก๊ะ สวี อึง้ 3 3 

7.  นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดนิ 4 4 

(เป็นการประชมุทางโทรศพัท์ 2 ครัง้) 

8.  ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 2 2 

9.  นางฮามดิา บนิต ิมอริส 1 1 
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บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมี

กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด นอกจากนี ้กรรมการบริษัททุกคนมีสดัส่วนการเข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย ร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี ตามนโยบายของบริษัท 
 

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้การแบง่แยกอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองการกําหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่าง

ชดัเจน บริษัทจึงกําหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมี

บทบาทหน้าท่ีดงันี ้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้ น 

ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. มีบทบาทในการควบคมุการประชมุให้มีประสทิธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท สนับสนุนและเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3. สนบัสนนุและสิ่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ความรับผดิชอบและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. ดแูล ตดิตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์

ท่ีกําหนดไว้ 

5. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้สองฝ่าย

เท่ากนั 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เป็นผู้มีหน้าท่ีรับผดิชอบในงานตา่งๆ ได้แก่ 

1. กําหนดแผนงาน และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจขององค์กร รวมทัง้วิธีการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้

สอดคล้องกบั ระเบียบ นโยบายของบริษัทและ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. จดัทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปี  เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. บริหารงานตามแผนงาน เป้าหมายการดําเนินธรุกิจ ภายใต้งบประมาณ ท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

รวมถึง ควบคมุการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. บริหารและควบคมุการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

5. กํากบั ดแูลและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในการปฏิบตังิานของพนกังาน 

6. จดัทําแผนอตัรากําลงัคนและแผนฝึกอบรมของพนกังานผู้ใต้บงัคบับญัชาให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบาย

ของบริษัท 

7. ปฏิบตังิานในหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการ 
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ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (“EXCO”) 

 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

3ลําดับ 4รายช่ือ 5ตาํแหน่ง 

1.  นายมนตรี ศรไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2.  นางสาวสดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ กรรมการบริหาร 

3.  นายมฮูมัหมดั ยาซิน อบัดลุลา กรรมการบริหาร 

4.  นายมาลิค ซีเดค กรรมการบริหาร 

5.  นายโก๊ะ สวี อึง้ กรรมการบริหาร 

6.  นายวเิชษฐ์ พรสนิศริิรักษ์ กรรมการบริหาร 

7.  นายพีระสทิธ์ิ จิวะพงศ์ กรรมการบริหาร 

8.  นายประเสริฐ ตนัตยาวทิย์ กรรมการบริหาร 

9.  นายชชูาต ิสรุเทพนิทร์ กรรมการบริหาร 

10.  นายประทีป จงเจริญสขุ กรรมการบริหาร 

11.  นางกฤษญากลุ คงไชย กรรมการบริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะผู้บริหารสงูสุดและเป็นผู้ มีอํานาจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยหน้าท่ีการ

บริหารงาน และขอบอํานาจของคณะกรรมการบริหาร มีดงัตอ่ไปนี ้

1. จัดเตรียมทิศทางการดําเนินธุรกิจ อันเก่ียวเน่ืองกับแผนงานต่างๆ ทัง้ในปัจจุบนัและแผนการเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต 

2. ทบทวนและรับรองแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนแผนงานใหม่ๆ รวมทัง้ 

ข้อตกลงในการลงทนุ 

3. ทบทวนและรับรองแผนธรุกิจและข้อเสนอของหน่วยธรุกิจ 

4. พจิารณาอนมุตักิารพฒันาผลติภณัฑ์และการริเร่ิมดําเนินการเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการใหม ่

5. พจิารณาเร่ืองตา่งๆ ทางการเงินภายในประเทศไทย ท่ีอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการ รวมทัง้การจดัการเงินทนุ 

6. พจิารณา และ/หรือ เข้าร่วมหุ้นสว่นทางธรุกิจ กิจการร่วมค้า การรวม และควบกิจการ 

7. พจิารณาดําเนินการจดัซือ้ทรัพย์สนิ บริการ และอ่ืนๆ ตามกรอบอํานาจท่ีกําหนดไว้ 

8. พจิารณาจําหน่ายทรัพย์สนิ และการลงทนุใด ๆ ตามกรอบอํานาจท่ีกําหนดไว้ 

9. พจิารณาปรับโครงสร้างภายใน การยบุรวม หรือการควบรวมหน่วยธรุกิจทัง้ในสว่นธรุกิจ และสว่นสนบัสนนุ 

10. พิจารณาในเร่ืองต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคล การเลิกจ้าง  

การปรับเปล่ียนงานท่ีมอบหมาย และอ่ืนๆ สําหรับพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบ

อํานาจท่ีกําหนดไว้ 
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11. ร่วมกําหนดและทบทวนปัจจัยชีว้ดัผลการดําเนินงาน เพ่ือกํากับดแูลคณุภาพและผลการปฏิบตัิงานของธุรกิจใน

ประเทศไทย 

12. พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนและคา่ชดเชยให้แก่เจ้าหน้าท่ีอาวโุส และหวัหน้างาน ตามกรอบอํานาจท่ีกําหนดไว้ 

13. พจิารณาเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวกบักลุม่เมย์แบงก์ กิมเอ็ง อนัมีผลกระทบกบัการบริหารงานของบริษัท 

14. พจิารณาและกํากบัดแูล หรือกําหนดแนวทางในการแก้ไข สําหรับการตรวจสอบของทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในและ

ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 

15. พจิารณาการกําหนดแผนการประชาสมัพนัธ์ และ/หรือ แผนงานด้านการตลาด ตามกรอบอํานาจท่ีกําหนดไว้ 

16. ควบคมุ ดแูล คณะกรรมการอ่ืนใด ตามข้อกําหนดในการจดัตัง้คณะกรรมการชดุนัน้ๆ 

17. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ทัง้นีก้ารมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆ ท่ี

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้อง

เปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพจิารณา 

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วเป็นไปตามการมอบอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทัง้สิน้  16 ครัง้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้จะมี

กรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่สองในสามของกรรมการทัง้หมดเสมอ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 4  ท่าน ประกอบด้วย 

6ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายยทุธ วรฉตัรธาร กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายเซียง ชิน ลี* กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายฮานส์ โจฮาน แพทรค ิแซนดนิ* กรรมการตรวจสอบ 

5.  ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* กรรมการตรวจสอบ 

 3. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 4 พ.ค. 2561 

 4. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 14 พ.ค. 2561 

 5. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ

บญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัใน

ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตังิานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจหลกัทรัพย์ 

4. พจิารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้/ ถอดถอนบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ

ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทํา

การตรวจสอบบญัชีของบริษัทรวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท 

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ได้แก่ บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึ่งรายงาน 

ดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง

ความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

- เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหน่ึง 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 



รายงานประจำาปี	2561034

♦โครงสร้างการจัดการ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 

 หน้า 33  

ในระหวา่งปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุทัง้สิน้ 9 ครัง้ ดงันี ้

การประชมุ 
นางสาวโสภาวดี  

เลศิมนสัชยั 

นายยทุธ 

วรฉตัรธาร 

นายเซียง  

ชิน ล ี

นายฮานส์ โจฮาน 

แพทริค แซนดิน 

ดร. อารีพงศ์ 

ภู่ชอุ่ม 

ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต

ของบริษัท 
ครัง้ท่ี วนัท่ีประชมุ 

1/2561 31 ม.ค. 61      
 

(งบปี 2560) 

2/2561 13 ก.พ. 61      - 

3/2561 28 ก.พ. 61      - 

4/2561 22 มี.ค. 61      - 

5/2561 30 เม.ย. 61   -   
  

(งบ Q1/61) 

6/2561 21 ม.ิย. 61     - 

7/2561 1 ส.ค. 61     
  

(งบ Q2/61) 

8/2561 20  ก.ย. 61     - 

9/2561 7 พ.ย. 61      
  

(งบ Q3/61) 

4. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบด้วยบุคคล

ดงัตอ่ไปนี ้

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายยทุธ วรฉตัรธาร กรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* กรรมการ และกรรมการอิสระ 

4. นายจอห์น ชอง อิง ชวน* กรรมการ 

5. นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 

6. นางฮามดิา บนิต ิมอริส* กรรมการ 

 3. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

 4. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

 6. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 
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หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. ทําหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม ่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. กําหนดวธีิการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

โดยคณะกรรมการสรรหา ได้มีการจดัประชมุในปี 2561 จํานวน 5 ครัง้ ดงันี ้

7รายช่ือคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2561 

31 ม.ค. 2561 

ครัง้ที่ 2/2561 

 13 ก.พ. 2561 

ครัง้ที่ 3/2561 

 4 พ.ค. 2561 

ครัง้ที่ 4/2561 

2 ต.ค. 2561 

ครัง้ที่ 5/2561 

9 พ.ย. 2561 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชยั      

นายยทุธ วรฉตัรธาร      

นายจอห์น ชอง อิง ชวน*      

นายมนตรี ศรไพศาล      

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม**      

นางฮามิดา บินติ มอริส***      

*ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

**ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

***ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

5.คณะกรรมการอื่น 

5.1  คณะกรรมการพจิารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน (Compensation Committee) 

คณะกรรมการพจิารณาคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.  นายยทุธ วรฉตัรธาร กรรมการและกรรมการอิสระ 

3.  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการและกรรมการอิสระ 

4.  นายจอห์น ชอง อิง ชวน* กรรมการ 

5.  นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 

6.  นางฮามดิา บนิต ิมอริส* กรรมการ 

 1. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

 4. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

 6. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นผู้ ดําเนินการกําหนดนโยบายของบริษัทเก่ียวกับการว่าจ้าง หรือ 

การกําหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง หรือกรรมการของบริษัทรวมทัง้กําหนดและพิจารณา

ระดบัของเงินเดือนคา่จ้าง เงินให้การช่วยเหลือตา่งๆ รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ในเร่ืองคา่จ้างหรือเงินเดือนในฐานะ

ท่ีเป็นฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรือฝ่ายบริหาร 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนจะมีหน้าท่ีรับผดิชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดการจ่ายคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนโดยวธีิการท่ีเป็นธรรมและชดัเจน 

2. พจิารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัคา่จ้าง คา่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ แก่ผู้บริหารตามความเหมาะสม รวมทัง้การ

จ่ายโบนสั หรือ การให้คา่ตอบแทนเป็นหุ้นแก่ผู้บริหาร เป็นต้น 

3. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ตา่งๆ เก่ียวกบันโยบายคา่จ้าง รูปแบบ วิธีการและรายละเอียดเก่ียวกับ

การจดัสรรหุ้นให้แก่พนกังาน 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะรับผิดชอบเก่ียวกับการให้ข้อมูลใดๆ แก่ท่ีปรึกษา

ภายนอกท่ีได้วา่จ้างเพ่ือศกึษาวจิยัเก่ียวกบัสภาพการจ้างของตลาดโดยอิสระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะเป็นผู้ควบคมุค่าใช้จ่ายในการจ้างนักวิจัยอิสระจากภายนอก

ดงักลา่ว รวมทัง้จะเป็นผู้พจิารณาทบทวนอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงปัจจัย

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการพจิารณาคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ กําหนดฐานค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนท่ีจะเพิ่มขึน้ รวมทัง้

กําหนดนโยบายโดยรวมในเร่ืองดงักลา่วโดยจะรายงานโดยตรงไปยงัคณะกรรมการของบริษัทรวมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

ระดบัอตัราคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนท่ีจะจ่ายแก่ผู้บริหารอาวโุส 

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบตักิารด้วย และคณะกรรมการคา่จ้างจะเสนอข้อแนะนําตา่งๆ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

โดยคณะกรรมการคา่จ้างหรือคา่ตอบแทน ได้มีการจดัประชมุในปี 2561 จํานวน 3 ครัง้ ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2561 

31 ม.ค. 2561 

ครัง้ที่ 2/2561 

1 ส.ค. 2561  

ครัง้ที่ 3/2561 

9 พ.ย. 2561 

นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั    

นายยทุธ วรฉตัรธาร    

นายจอห์น ชอง อิง ชวน*    

นายมนตรี ศรไพศาล    

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม**    

นางฮามดิา บนิต ิมอริส***    

*ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

**ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

**ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดาํรงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 
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5.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จัดตัง้ขึน้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2550 ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2.  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการและกรรมการอิสระ 

3.  ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* กรรมการและกรรมการอิสระ 

4.  นายจอห์น ชอง อิง ชวน* กรรมการ 

5.  นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 

6.  นางฮามดิา บนิต ิมอริส* กรรมการ 

7.  นางสาวนบัทอง วนวฒันาวงศ์ เลขานกุาร 

 3. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

 4. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

 6. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1. กําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามหลกัการการกํากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงเพ่ือมีการปฏิบตัท่ีิดีขึน้ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการกํากับดแูลกิจการ 

และตระหนกัถึงการปฏิบตัติามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ 

4. กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัใินรายงานประจําปี 

โดยคณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้มีการจดัประชมุในปี 2561 จํานวน 3 ครัง้ ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2561 

31 ม.ค. 2561 

ครัง้ที่ 2/2561 

1 ส.ค. 2561  

ครัง้ที่ 3/2561 

9 พ.ย. 2561 

นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั    

นายยทุธ วรฉตัรธาร    

นายจอห์น ชอง อิง ชวน*    

นายมนตรี ศรไพศาล    

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม**    

นางฮามดิา บนิต ิมอริส***    

*ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

**ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

***ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

 

♦โครงสร้างการจัดการ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 
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5.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จัดตัง้ขึน้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2550 ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2.  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการและกรรมการอิสระ 

3.  ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* กรรมการและกรรมการอิสระ 

4.  นายจอห์น ชอง อิง ชวน* กรรมการ 

5.  นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 

6.  นางฮามดิา บนิต ิมอริส* กรรมการ 

7.  นางสาวนบัทอง วนวฒันาวงศ์ เลขานกุาร 

 3. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

 4. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

 6. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1. กําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามหลกัการการกํากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงเพ่ือมีการปฏิบตัท่ีิดีขึน้ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการกํากับดแูลกิจการ 

และตระหนกัถึงการปฏิบตัติามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ 

4. กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัใินรายงานประจําปี 

โดยคณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้มีการจดัประชมุในปี 2561 จํานวน 3 ครัง้ ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2561 

31 ม.ค. 2561 

ครัง้ที่ 2/2561 

1 ส.ค. 2561  

ครัง้ที่ 3/2561 

9 พ.ย. 2561 

นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั    

นายยทุธ วรฉตัรธาร    

นายจอห์น ชอง อิง ชวน*    

นายมนตรี ศรไพศาล    

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม**    

นางฮามดิา บนิต ิมอริส***    

*ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

**ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

***ได้รับความเห็นชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

 



รายงานประจำาปี	2561038

♦โครงสร้างการจัดการ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 
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5.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Management Risk Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวสดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ กรรมการ 

3. นายโก๊ะ สวี อึง้ กรรมการ 

4. นายวเิชษฐ์ พรสนิศริิรักษ์ กรรมการ 

5. นายประเสริฐ ตนัตยวทิย์ กรรมการ 

6. นางกฤษญากลุ คงไชย กรรมการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ดําเนินการ และปฏิบตัติามนโนบาย ของกลุม่บริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Group) และของกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (Maybank Kim Eng Group)  

2. ให้คําแนะนําผู้บริหารระดบัสงูในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง (Risk Management) โดยรวมไปถึง

ด้านบริหารความเส่ียงด้านกฎเกณฑ์และการกํากับดแูล (Regulatory Risk Compliance) และความเส่ียงการ

บริหารจดัการทนุ (Capital Management)  

3. ทํางานร่วมกับผู้บริหารระดบัสงูในการกําหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ตลอดจนการการสร้าง

กลไกลการตรวจสอบความเส่ียง และรายงานผลการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯทัง้หมด 

4. เป็นหน่วยงานอิสระในการประเมิน และรายงานให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด (Stakeholders) ในเร่ืองการบริหาร

จดัการความเส่ียง และการประเมนิผลความเส่ียงของบริษัทฯและ/ หรือธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

5. เพ่ือประเมิน แสดงความคิดเห็น และให้คําแนะนําท่ีจําเป็นเก่ียวข้องกับความคิดริเร่ิม และข้อเสนอแนะใน

กระบวนการบริหารความเส่ียง จากกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Group)  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท 

6. เพ่ือเตรียมการ จดัหา การควบคมุและกํากบัดแูลความเส่ียงของธรุกิจประเภทตา่งๆ ภายในบริษัทฯ 

7. ประเมนิ เห็นชอบ และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการ Group Management Risk Committee (GMRC) เพ่ือขอ

อนุมัติในเร่ืองการพฒันาปรับปรุง และ/ หรือการริเร่ิมดําเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือบริการภายใน

บริษัท 

8. ประเมนิ ทบทวน ตรวจสอบ อนมุตั ิและแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัทและหรือ คณะกรรมการ GMRC ในเร่ือง

การอนุมัติสินเช่ือ และการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีผู้ ท่ีทําการตัดสินใจ และอนุมัติสินเช่ือ (โดยทัง้นีไ้ม่รวมไปถึงการ

อนมุตัทิางด้านการเงิน) 

ในระหวา่งปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้มีการจดัประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้  



บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน) 039

♦โครงสร้างการจัดการ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 
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ผูบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ผู้บริหาร ตามคําจํากดัความของสํานกังาน ก.ล.ต. มีจํานวน 11 ท่านดงันี ้

9ลําดับ 10รายช่ือ 11ตาํแหน่ง 

1.  นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นางสาวสดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม สายงานธรุกิจหลกัทรัพย์รายย่อย 

3.  นาย โก๊ะ สวี อึง้ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร 

4.  นายวเิชษฐ์ พรสนิศริิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 

5.  นายสทิธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จดัการ สายงานธรุกิจหลกัทรัพย์รายย่อย 

6.  นายพีระสทิธ์ิ จิวะพงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายงานหลกัทรัพย์สถาบนัในประเทศ 

7.  นายประเสริฐ ตนัตยาวทิย์ กรรมการผู้จดัการและหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ 

8.  นางมาเรีย เบรนด้า ซานเซส ลาปิส กรรมการผู้จดัการ และหวัหน้าฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรัพย์สถาบนั

ตา่งประเทศ 

9.  นายธนทั วงษ์ชแูก้ว กรรมการผู้จดัการ สายงานธรุกิจหลกัทรัพย์รายย่อย 

10.  นายสกุิจ อดุมศริิกลุ* กรรมการผู้จดัการ สายงานวจิยัหลกัทรัพย์ 

11.  นายธนศกัดิ ์กฤษณะเศรณี** กรรมการผู้จดัการ สายงานหลกัทรัพย์สถาบนัตา่งประเทศ 

12.  นางสาวอารียา กาญจนบตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการเงิน 

13.  นายศราวธุ กิตตนิราภรณ์ ผู้อํานวยการ ฝ่ายบญัชี 

 * ลาออกตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.ค. 2561 

 ** ลาออกตัง้แตว่นัท่ี 1 ส.ค. 2561 

1. คาตอบแทนผูบริหาร  

ก.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

กรรมการ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนทําหน้าท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ 

สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้

ประชมุและบําเหน็จ ทัง้นีบ้ริษัทได้ขออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นแล้ว 

  



รายงานประจำาปี	2561040

♦โครงสร้างการจัดการ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 
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ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจํานวน 7 ท่าน ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 

8,216,113.03 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

 ค่าตอบแทน สําหรับ ปี 2561 

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร 3,949,992.00 

2. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั 2,299,992.00 

3. นายเซียง ชิน ลี* 323,262.37 

4. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดนิ* 626,373.63 

5. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* 416,129.03 

6. นายมนตรี ศรไพศาล - 

7. นายจอห์น ชอง อิง ชวน* 550,000.00 

8. นางฮามดิา บนิต ิมอริส* 50,000.00 

9. นายโก๊ะ สวี อึง้* - 

12รวม 8,216,113.03 

3. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 4 พ.ค. 2561 

4. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 14 พ.ค. 2561 

5. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 22 ต.ค. 2561 

7. ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

8. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 27 พ.ย. 2561 และดํารงตําแหน่งตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2561 

9. ได้รับความเหน็ชอบจากกลต. เม่ือวนัที่ 5 เม.ย. 2561 และลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 ต.ค. 2561 

ผู้บริหาร 

สําหรับปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (ตามคําจํากัดความของ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จํานวน 10 ท่าน (ไม่รวมประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ, ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

และผู้ อํานวยการ ฝ่ายบัญชี) ในรูปเงินเดือนและโบนัสจํานวนเงินรวม 120.80 ล้านบาท และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

สํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร ดงักลา่วเป็นจํานวนเงิน 3.27 ล้านบาท 

ข.  ค่าตอบแทนอ่ืน   

 ไมมี่  



บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน) 041

♦โครงสร้างการจัดการ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 

 หน้า 40  

2. การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี  (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัท

จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

บริษัทนําหลกัการดําเนินธรุกิจท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใช้ทั่วทัง้องค์กร พร้อมทัง้กําหนดให้มีการ

สร้างวฒันธรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีขึน้ โดยเร่ิมตัง้แต่การให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือให้

พนกังานได้ตระหนักและนําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันเป็นหลกัการ

พืน้ฐานก่อนท่ีจะพฒันาในขัน้ตอ่ไป ซึ่งการดําเนินการของบริษัทจะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ ปรากฏตามรายงานการ

ปฏิบตัติามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในเก่ียวกับฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งยังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ รวมทัง้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอ่ืนๆ ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้

ผู้บริหารได้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีมาตรการในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในอ่ืนๆ ได้แก่ 

1. ฝ่ายวาณิชธนกิจจะมีการตดิตามและตรวจสอบโดยฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน โดยบุคลากรในฝ่ายวาณิช

ธนกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกับข้อมลูของกิจการใดๆ ท่ียังไม่เป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างมีนัยสําคัญ 

จะต้องมีการแจ้งช่ือบริษัทดงักลา่วแก่ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ฝ่ายกํากับดแูลการปฏิบตัิงาน นํา

ช่ือบริษัทนัน้ขึน้บัญชี Watch List และห้ามพนักงานดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทนัน้ๆ ต่อ

บคุคลภายนอก หรือห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ๆ (ในกรณีท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

2. ในกรณีท่ีบริษัทกําลงัดําเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนหรือเป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินในการเข้าไปซือ้กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะต้องมีการแจ้งช่ือ

บริษัทจดทะเบียนดงักลา่วแก่ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน ทราบ และห้ามพนกังานฝ่ายวาณิชธนกิจซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนัน้ๆ 

3. บริษัทมีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูระหวา่งฝ่ายวาณิชธนกิจกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยฝ่ายวาณิชธน

กิจจะไมใ่ห้ข้อมลูของลกูค้าท่ียงัไมเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะแก่เจ้าหน้าท่ีการตลาดหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

วจิยั ก่อนเวลาอนัสมควร 

4. บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ีฝ่ายวิจัยได้จัดทําขึน้จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือ

ประกอบการวเิคราะห์ข้อมลูบริษัทนัน้ จะมีการแจ้งฝ่ายตรวจสอบฯ เพ่ือนําช่ือบริษัทดงักลา่วขึน้บญัชี Watch 

List เพ่ือให้ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามว่ามีผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในนัน้

หรือไม ่
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5. ในกรณีท่ีฝ่ายวิจัยได้มีการจัดทําบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ฝ่ายกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน  จะนําช่ือบริษัทดังกล่าวขึน้บัญชี Restricted List และห้ามพนักงานบริษัททุกคนซือ้ขาย

หลกัทรัพย์นัน้ๆ เป็นเวลา 3 วนัทําการนบัจากวนัท่ีได้เผยแพร่บทวเิคราะห์นัน้สูส่าธารณะ 

6. กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

7. ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก หรือ

บคุคลท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง และห้ามไม่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินของ

บริษัทจะเผยแพร่สูส่าธารณะ 
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คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัอย่างมากและส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทมี

ความเช่ือมัน่วา่การมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะช่วยป้องกันความเสียหายอันไม่ควรจะเกิดจากการควบคมุไม่ดี จากการ

ขาดความระมดัระวงัรอบคอบ ช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการและการใช้ทรัพยากร สร้างความน่าเช่ือถือซึ่งจะ

นําพาบริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ ถือหุ้ นและสร้างประโยชน์ และความ 

เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุ ๆ ฝ่าย  

เพ่ือให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจึงจดัทํานโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

โดยได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทและมีการส่ือสารชีแ้จงตอ่พนกังานทุกระดบัชัน้ พร้อมทัง้มีช่องทางในการเปิดเผย

ข้อมลูให้กบัพนกังานได้รับทราบผา่นทาง Intranet ของบริษัท 

ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในกลุ่ม 4 ดาว โดยบริษัทได้รับคะแนนรายหมวดในหมวด 

สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 

หมวดคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  

ซึ่งบริษัทจะปรับปรุงและเปิดเผยข้อมลูตามท่ีได้รับข้อเสนอแนะตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ ในปี 2562 ต่อไป 

สําหรับรายละเอียดการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทได้ปฏิบตั ิมีรายละเอียดดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเร่ืองการปกป้อง

สิทธิของผู้ ถือหุ้ นและการส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพืน้ฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตาม

กฎหมาย  ได้แก่ สทิธิสว่นแบง่กําไรในรูปเงินปันผล การได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตดัสินใจ โดยข้อมลูข่าวสารท่ี

ได้รับจะมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส การออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การให้สิทธิ

ร่วมตดัสนิใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัตา่ง ๆ รวมทัง้การเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัทโดยในปี 2561 บริษัทได้ให้สิทธิผู้

ถือหุ้นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. สิทธิส่วนแบ่งกําไรในรูปเงนิปันผล 

สําหรับผลประกอบการในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

96 ของกําไรสทุธิประจําปี 2560 ซึ่งมากกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทกําหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหักเงินสํารองต่างๆ ท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายเงิน 

ปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นร้อยละ 87  ของกําไรสทุธิคร่ึงปี 2561 
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2. สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ก. บริษัทได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น โดยเสนอวาระการประชมุผา่น เวบ็ไซต์ บริษัทตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึง วนัท่ี 22 มกราคม 

2561 

ข. บริษัทได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นได้ โดยผา่นเวบ็ไซต์ บริษัทตัง้แตว่นัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึง 23 มีนาคม 2561 

ค. บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เก่ียวกบัข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า 48 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น  

ง. บริษัทได้แจ้งข้อมลูผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับการเผยแพร่หนังสือ

เชิญประชมุผา่น เวบ็ไซต์ ของบริษัทเป็นการลว่งหน้า 34 วนั ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือ

หุ้นได้รับทราบขา่วและได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุเป็นการลว่งหน้าในรูปแบบเอกสารของ

บริษัท โดยมีคําชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

จ. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ผ่าน เว็บไซต์ บริษัทเป็นการ

ลว่งหน้า 34 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทได้จัดเตรียมสถานท่ีจัดประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้ น โดยในปี 2561 บริษัทได้จัด

ประชมุผู้ถือหุ้นท่ี โรงแรมอโนมา  ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร  

ฉ. บริษัทมอบให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น

ผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 25 วนั ก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจดัทํา

เอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่พร้อมกนักบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นท่ีเป็นฉบบั

ภาษาไทย 

ช. บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบริษัทผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทและทําการปรับปรุงข้อมลูให้เป็น

ปัจจบุนัตลอดเวลา เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศกึษาข้อมลูของบริษัทได้อย่างเตม็ท่ี  

ซ. คณะกรรมการได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่าง

เตม็ท่ี โดยไมมี่การกระทําใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจํากัดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึง

สารสนเทศของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญั

ในท่ีประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในท่ีประชุม และอนุญาตให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีมาสายเข้าร่วม

ประชมุได้ 
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ฌ. ก่อนดําเนินการประชุมตามวาระ ประธานท่ีประชุมได้ชีแ้จงวิธีดําเนินการประชุม และการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิและทําหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทําให้การประชมุราบร่ืนและมีประสทิธิภาพ 

ญ. ประธานท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม มีการบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการ

ลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้ นตัง้ประเด็นหรือซักถาม มีการบันทึกคําถาม-คําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการ

ประชุมด้วย นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นและซักถามต่อท่ี

ประชมุตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเต็มท่ี โดยรายละเอียดสามารถดไูด้จากรายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น หรือ เทปบนัทึกภาพการประชมุ ในเวบ็ไซต์ ของบริษัท 

ฎ. คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้การดําเนินการ

ประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยํา  เช่น มีการใช้เคร่ือง Scan Bar Code สําหรับ

การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

ฏ. ในการประชมุประธานกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหา และประธานกรรมการคา่ตอบแทน และประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ได้เข้า

ร่วมประชมุด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ โดยรายละเอียดสามารถดไูด้

จากรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

ฐ. ในการประชมุคณะกรรมการได้จดัให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยขอให้

ผู้ ถือหุ้ นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในการลงมติแต่ละ

ระเบียบวาระ พร้อมเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 

3. สิทธิในการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ เลือกตัง้กรรมการ 

ในปี 2561 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีการนําเสนอนโยบายและ

หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการพิจารณา พร้อมทัง้นําเสนอค่าตอบแทนทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา           

คา่บําเหน็จ คา่เบีย้ประชมุ และสทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นได้มีการพจิารณาอนมุตั ิ

สําหรับการเลือกตัง้กรรมการบริษัท ได้มีการนําเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพ่ือเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นมีสทิธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง พร้อมทัง้มีการเปิดเผยมติการลงคะแนนไว้ในรายงานการ

ประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 

4. สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท 

บริษัทเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูต่าง ๆ ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถ

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามความเคล่ือนไหวต่างๆ  
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ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผ่านระบบ ELCID และ เว็บไซต์

ของบริษัทโดยการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ บริษัทเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เช่ือถือได้ และข้อมูลเป็น

ปัจจบุนัเสมอ 

พร้อมกนันี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี ้บริษัทได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับทราบ

ขา่วสารของบริษัทได้  รวมถึงบริษัทจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีคอยให้บริการข้อมลูและข่าวสารกิจกรรม

ตา่ง ๆ ของบริษัท 

5. โครงสร้างในการถือหุ้นของบริษัท 

รายละเอียดโครงสร้างในการถือหุ้นของบริษัทสามารถดไูด้ในหวัข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” โดยบริษัทไม่มีการถือ

หุ้นไขว้แตอ่ย่างใด  

6.  การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) 

โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสนิบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธรุกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้มีกระบวนการในการ

ประเมนิความเส่ียงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท (RCSA: Risk Control 

Self-Assessment) อย่างสม่ําเสมอทกุปี และทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบั Zero-Tolerance 

พร้อมกําหนดแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการกํากบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกนัและตดิตามความเส่ียงจากการทุจริต

คอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทําหน้าท่ีติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงาน

ทกุระดบัชัน้เพ่ือให้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบตัดิงักลา่ว 

7. การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 
 

บริษัทจดัให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมลู  ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน  โดยได้มอบให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน  ทําหน้าท่ีตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาหาข้อเท็จจริง  

เพ่ือให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดําเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม  และคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูหรือ 

ผู้ ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่นสามารถ

ร้องเรียนการกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้วา่เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้กบับริษัทโดยทัง้ทางตรง

หรือทางอ้อม โดยผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียด

ของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลกัฐาน หรือข้อมลูท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ี

อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ืองดงันี ้

• แจ้งผา่นช่องทาง Maybank’s Integrity Hotline Channels ดงันี ้ 

 1-800-38-8833 (หมายเลข Toll- Free ภายในประเทศมาเลเซีย) 

 603-20268112 (หมายเลขโทรศพัท์หากตดิตอ่จากนอกประเทศมาเลเซีย) 
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 •แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์ 

 whistleblowing@maybank.com.my 

 •แจ้งผา่นช่องทางไปรษณีย์ 

 P.O. Box 11635, 50752 Kuala Lumpur, Malaysia 

  

บุคคลท่ีสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ

บริษัทได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี  ้ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของ 

บริษัท ทัง้นี ้ไมว่า่บคุคลดงักลา่วจะแจ้งด้วยวธีิใดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูดงักล่าวเป็นความลบั

ทัง้สิน้ 

 

สําหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) กับ

คณะกรรมการได้โดยตรง โดยจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งมายังบริษัท หรือ ผ่านทาง Website ของบริษัทตาม

ข้อมลูข้างต้น  

 

ทัง้นีบ้ริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

(1) บริษัทมีหน้าท่ีในการคุ้มครองพนกังานผู้ ท่ีเปิดเผยข้อมลูการกระทําผดิ หรือขดัตอ่กฎเกณฑ์ 

(2) ในการแจ้งข้อร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองจากการถกูกลา่วหาหรือปฏิบตัอิย่างไมเ่ป็นธรรม 

(3) หากผู้แจ้งเบาะแสรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคาม ถูกข่มขู่อันเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อเท็จจริง ผู้แจ้งเบาะแส

สามารถแจ้งเร่ืองไปยงัผู้ รับเร่ืองร้องทกุข์ท่ีได้รับแตง่ตัง้ได้ 

(4) บริษัทต้องทําการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ แจ้งเบาะแส รวมทัง้ประเด็นท่ีกล่าวถึงใน

รายงาน ถกูจดัเก็บไว้อย่างเป็นความลบัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทมีมาตรการในการดําเนินการกบัข้อร้องเรียน ดงันี ้

(1) ผู้ รับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อร้องเรียน พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

(2) นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณาตามข้อเท็จจริง 

(3) ทําการตรวจสอบเพิ่มเติม สําหรับกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนนโยบาย, กระบวนการ, การทุจริตหรือการ

คอร์รัปชัน่ หรือ การปฏิบตัผิดิกฎระเบียบของ พนกังาน 

(4) Industrial Relations (IR) ดําเนินการตามขัน้ตอนทางวนิยั พร้อมรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

ในปี 2561 ท่ีผา่นมาบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบัติแต่อย่างใด และบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้มีการจัดประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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1. บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้ นของ บริษัทเป็น 

ผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 25 วนั ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นซึ่งมีการจัดทําเอกสารทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นฉบับภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยท่ีถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 2 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมากกว่า

เกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แนะนําไว้ท่ีร้อยละ 5 โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอ

ช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทได้

เป็นการลว่งหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น 

โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ในช่วงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 

มกราคม 2561 (ลว่งหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น)  

3. กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณารับเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระการประชุม

ตอ่เม่ือเห็นวา่เร่ืองดงักลา่วมีประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมเท่านัน้ โดยในปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ

การประชมุแตอ่ย่างใด  

4. กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา

คณุสมบตัขิองบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด โดยในปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 

5. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทาง เว็บไซต์ของ

บริษัทได้ โดยในปี 2561 สามารถสง่คําถามได้ตัง้แตว่นัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึง 23 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ดีไม่

พบวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเป็นการลว่งหน้าแตอ่ย่างใด 

6. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ 

กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้น

สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และได้เสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการ

มอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ 

และบคุคลอ่ืน จํานวน 103 ราย  

7. บริษัทได้แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทผ่านระบบรายงานข่าวสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับ

ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า 60 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น โดย

สารสนเทศขา่วในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 
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8. บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบรายงานข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ เก่ียวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 33 วนั  ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสารสนเทศข่าวใน

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข่าวและได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมเป็นการ

ลว่งหน้าในรูปแบบเอกสารของบริษัท 

9. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทเป็น 

การลว่งหน้า 33 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  

10. บริษัทแต่งตัง้ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้ นของบริษัทเป็น 

ผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 48 วนั ก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

11. บริษัทได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพ่ือบอกกล่าวเรียก

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ลงทะเบียนเพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ ถือหุ้นมากท่ีสดุ 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

2. บริษัทได้จัดประชุมผู้ ถือหุ้นตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามท่ีได้แจ้งต่อ 

ผู้ถือหุ้นไว้ โดยไมมี่การเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชมุอย่างกะทนัหนัจนทําให้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

3. ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และจํานวนการถือหุ้นของ

ผู้เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยออกเสียงได้หนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง 

4. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทไมมี่การเพิม่วาระการประชมุท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้า  

5. ประธานในท่ีประชมุได้เร่ิมการประชมุทีละวาระตามลําดบัก่อนหลงั 

6. ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูได้อย่างเตม็ท่ี  

7. ประธานในท่ีประชุมได้กําหนดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

8. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. บริษัทมีการบนัทึกรายงานการประชุมพร้อมประเด็นข้อซักถามจากผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบนัทึกโดย

เลขานกุารบริษัทและตรวจสอบความถกูต้องโดยผู้บริหารระดบัสงูและประธานกรรมการของบริษัท 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบเอกสารรายงานการประชุม และเทปบนัทึกภาพไว้ใน

เวบ็ไซต์ของบริษัทภายหลงัการประชมุ 7 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

รายละเอียดการประชมุอย่างเท่าเทียมกนั 

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

1. บริษัทได้ตระหนกัถึงการใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงได้

กําหนดเป็นนโยบายและประกาศขอความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานท่ีอาจล่วงรู้ข้อมูล          

งบการเงินของบริษัทไมซื่อ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 30 วนัก่อนการประกาศผลการดําเนินงานในแต่ละ

ไตรมาสนัน้ จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืน บริษัทได้ปฏิบตัิ

ตามนโยบายวา่ด้วยการใช้ข้อมลูภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคน ถือปฎิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคน ต้องไมนํ่าข้อมลูภายในของบริษัท หรือคูค้่าทางธุรกิจ ไปซือ้ขาย 

หรือเสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือ

คูค้่าทางธรุกิจ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือบคุคลอ่ืน โดยในปี 2561 ไมพ่บวา่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ี

อาจลว่งรู้ข้อมลูงบการเงินของบริษัทมีการซือ้ขายหุ้นในช่วงห้ามซือ้ขายแตอ่ย่างใด 

2. บริษัทได้ทําความเข้าใจเก่ียวกบัภาระหน้าท่ีท่ีกรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม

กฎหมายต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 โดยกรรมการและ

ผู้บริหารท่ีมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

เก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าทําการซือ้ขาย ซึ่งในปี 2561 พบว่าทุกท่านให้ความ

ร่วมมือและปฏิบตัติามกฎหมายและนโยบายบริษัททกุประการ  

3. บริษัทมีนโยบายกําหนดให้กรรมการและผู้ บ ริหารท่ีมีส่วนได้เสียในการทํารายการใด ๆ ต้องเปิดเผย 

ข้อมลูดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัททนัที และไมใ่ห้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียหรือมีสว่นเก่ียวข้องเข้า

ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องดงักล่าว 

โดยในปี 2561 ไมพ่บวา่มีรายการลกัษณะดงักลา่ว 

4. บริษัทมีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท โดยการทํารายการเก่ียวโยงต้องได้รับการพจิารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีเ้ป็นตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงทําการเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการทํารายการ

เก่ียวโยงทุกรายการ ทัง้รายการตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) และรายการท่ีมีนัยสําคญัท่ี

ต้องขออนมุตัจิากผู้ถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้นได้ทราบ โดยรายการเก่ียวโยงกันสําหรับปี 2561 ปรากฎรายละเอียดใน

หวัข้อ “รายการระหวา่งกนั” 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

1. บริษัทกําหนดนโยบายการปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสียโดยคํานึงถึงสทิธิตามกฎหมายของผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูแ่ขง่ คูค้่า เจ้าหนี ้สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดแูลและ

ปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมตามกฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท 

• ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุง่เน้นบริหารบริษัทให้มีผลกําไร เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ และสง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบตัิ

ตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเสมอภาค รวมถึงการได้รับข้อมลูสําคญัตา่ง ๆ ท่ีเป็นปัจจบุนัของบริษัทโดยเผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ ปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอัตรา 1.10 

บาทตอ่หุ้น คดิเป็นร้อยละ 96 ของกําไรสทุธิประจําปี 2560 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัท

กําหนดไว้ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองตา่งๆ ท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้

ในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้กับผู้ ถือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 87 

ของกําไรสทุธิคร่ึงปี 2561 

• ลูกค้า : บริษัทได้เน้นยํา้ให้พนกังานปฏิบตัิต่อลกูค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โดยให้บริการท่ีดีมี

คณุภาพ รักษาความลบัของลกูค้า ให้ข้อมลูข่าวสารแก่ลกูค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และบริษัทมี

ผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าสามารถเลือกลงทนุได้ครอบคลมุทกุผลติภณัฑ์ ลกูค้าสามารถบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่าง

ทัว่ถึง ซึ่งบริษัทได้พฒันารูปแบบการให้บริการท่ีครอบคลมุกบัความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง คํานึงถึง

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยไม่มุ่งเน้นให้พนักงานกระตุ้นให้ลูกค้าซือ้ๆ ขายๆ เพ่ือต้องการให้ได้

ปริมาณการซือ้ขายมาก ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา ผู้แนะนําการลงทุนของบริษัทได้แจ้งให้ลกูค้าระมดัระวงัการ

ลงทนุ โดยให้ลงทนุอย่างรอบคอบ พจิารณาข้อมลูก่อนการลงทนุ จึงทําให้ลกูค้าของบริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบ

จากหุ้นท่ีมีความเส่ียงสงู นอกจากนีย้งัสง่เสริมให้ลกูค้ามีช่องทางเสนอแนะและร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความ

เป็นธรรม โดยสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ผา่นช่องทางการส่ือสารกบับริษัท ดงันี ้

ช่องทาง ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศพัท์ 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ clientservice@maybank-ke.co.th 02-658-5050 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร corporatecommunication@maybank-ke.co.th 02-658-6300 

ตอ่ 7401-7404 

เลขานกุารบริษัท cosecthailand@maybank-ke.co.th 02-658-6300 

ตอ่ 6660, 5166 

• คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ยึดหลกัปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีมีต่อกัน 

และตามข้อตกลงของสมาชิก และภายใต้กฎหมายการแข่งขนัทางการค้า กฎเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อตกลงท่ีสมาคม
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บริษัทหลกัทรัพย์ไทยได้ขอความร่วมมือจากสมาชิก และบริษัทได้เคร่งครัดกับการว่าจ้างพนักงานโดยไม่มี

นโยบายดงึผู้แนะนําการลงทนุจากบริษัทหลกัทรัพย์อ่ืน  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของ

คูแ่ขง่ด้วยวธีิฉ้อฉล จึงกําหนดหลกันโยบายดงันี ้

- ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี 

- ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวธีิการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

- ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

• คู่ค้า : บริษัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการคดัเลือกคู่ค้าท่ีเหมาะสม โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการ

คดัเลือกและการปฏิบตัิต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของ

การมีคู่ค้าท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้คูค้่าร่วมตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาธรุกิจร่วมกนัให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

• เจ้าหนี  ้: บริษัทปฏิบตัิตามสญัญาและข้อผกูพันต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีข้องบริษัทอย่างเคร่งครัด ทัง้ในเร่ือง

วตัถุประสงค์การใช้เงิน การชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนีข้อง

บริษัท รวมถึงรายงานฐานะการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทด้วยความถูกต้องและซ่ือสัตย์อย่าง

สม่ําเสมอ โดยบริษัทมุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัเจ้าหนี ้และให้ความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์ในการบริหารเงินทนุเพ่ือความมัน่คงและแข็งแกร่ง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัท

คงความสามารถในการชําระหนีคื้นแก่เจ้าหนี ้อีกทัง้มีการบริหารสภาพคลอ่งเพ่ือเตรียมพร้อมในการชําระคืน

หนีใ้ห้แก้เจ้าหนีข้องบริษัทให้ตรงตามระยะเวลาครบกําหนด

บริษัทมีนโยบายบริหารเงินกองทนุ ซึ่งกําหนดผู้มีหน้าท่ีรับผดิชอบในการวางแผน ตดิตามและควบคมุสถานะ

เงินกองทุนให้เหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนท่ี

เหมาะสม สามารถรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัครบทกุด้าน ทัง้ภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต รวมถึง

มีความสอดคล้องตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• พนักงาน : รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม” ในสว่นของ “การปฏิบตัิต่อแรงงาน

อย่างเป็นธรรม”   

• สังคมและส่ิงแวดล้อม : บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการท่ี

เก่ียวข้องกบัการทําธรุกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยบริษัทถือว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทํางาน การฝึกอบรม 

และการมีสว่นร่วมในการนําเสนอข้อคดิเห็นเพ่ือพฒันาด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม  อาทิ 
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- การผลิตหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และรายงานประจําปีนัน้ บริษัทใช้กระดาษท่ีได้

มาตรฐานของการรักษาสิง่แวดล้อม ลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

- บริษัทมีมาตราการลดการใช้พลงังานท่ีเป็นรูปธรรม เช่นเปล่ียนหลอดไฟฟ้าในสํานักงานเป็น

หลอด LED 

รายละเอียดเพิม่เตมิปรากฏอยู่ในหวัข้อ “ความรับผดิชอบตอ่สงัคม” 

• ทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทเคารพและปฏิบตัติามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบาย

และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการไมล่ะเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา ดงันี ้

- พนกังานทุกคน มีหน้าท่ีปกป้องและรักษาความลบัอันเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

เพ่ือมใิห้ข้อมลูเหลา่นัน้ร่ัวไหล และต้องไมนํ่าทรัพย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้

เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือบคุคลอ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

- พนกังานทกุคนต้องเคารพและให้เกียรตติอ่ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน และไม่นําผลงานอันมี

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าของผลงาน 

ในปี 2561 บริษัทไมมี่ข้อพพิาทกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยได้ปฏิบตัติามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้  

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน และสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ โดย

คํานึงถึงความถกูต้อง ความเพียงพอของข้อมลู ทนัเวลา และ ความเท่าเทียมกันในการให้ข้อมลูแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

บริษัทมีการดําเนินการดงันี ้ 

1. เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

บริษัทมีเป้าหมายทํารายได้ถึง 3,200 ล้านบาทภายในปี 2564 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี ้บริษัทได้พฒันา

แผนงานท่ีเหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญความท้าทายในอนาคต ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความ

ต้องการท่ีจําเป็นของการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผดิชอบตอ่สงัคมในทกุมติขิองการดําเนินงาน 

 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

ต่างๆ ตามข้อกําหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดแูลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลู

สําคญัต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฎิบตัิท่ีเก่ียวข้อง โดยมี

แนวปฏิบตัดิงันี ้
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- จัดให้มีบุคลกรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผดิชอบ และมีจํานวนเพียงพอ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและ

การเงิน ผู้จดัทําบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของบริษัท เช่นรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัย

ดงัตอ่ไปนี ้

• การประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  

• ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกับ

ระบบควบคมุภายใน 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีทางการกําหนด เช่น งบการเงิน รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

รายงานประจําปี (แบบ 56-2) คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  (Management 

Discussion and Analysis) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมถึงผา่น เวบ็ไซต์ของบริษัททัง้ข้อมลูภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็น

ปัจจบุนัอย่างสม่ําเสมอ  

- ตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

โดยในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบตัิถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ โดยไม่มีการถูกลงโทษจากทางการในประเด็นการ

เปิดเผยข้อมลูแตอ่ย่างใด 

3. คุณภาพของรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการได้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้

แสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชีในรายงานประจําปี ซึ่งลงนามรับรองโดยประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของ

บริษัทด้วย นอกจากนี ้บริษัทได้จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสําหรับงบการเงินทุกไตร

มาส โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับฐานะการเงิน

และผลการดําเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

4. นโยบายการเปิดเผยการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

กรรมการ ผู้บริหารสงูสดุ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา ผู้ซึ่ง

ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งสงูกว่าหรือ

เทียบเท่าผู้ จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการ

นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง นอกจากนี ้กรรมการต้องรายงานการถือครองการถือครองหุ้นของบริษัทให้

คณะกรรมการบริษัททราบ โดย ต้องจดัสง่รายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบเก่ียวกับการ

ซือ้ขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้าทําการซือ้ขาย 
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5. งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

5.1 คณะกรรมการได้มีการจดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึ่งขึน้ตรงตอ่ฝ่ายส่ือสารองค์กร เพ่ือทําหน้าท่ี

ให้บริการข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทเพ่ือส่ือสารข้อมลูไปยงัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ตลอดจน

นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์และประชาชนทัว่ไป โดยการเปิดเผยข้อมลูต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

โดยใช้ส่ือหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วทิย ุ โทรทศัน์ การจดัประชมุ การแถลงข่าว

ตา่งๆ และเวบ็ไซต์ของบริษัท นอกจากนีย้งัทําหน้าท่ีให้บริการผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีปัญหาในการ

ตดิตอ่กบับริษัทด้วย ทัง้นีน้กัลงทนุสามารถตดิตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2658-6300 ตอ่ 5180, 7401 ถึง 7404  

หรือ E-mail: CorporateCommunication@maybank-ke.co.th  

5.2 สําหรับในปี 2561 ท่ีผา่นมา ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้จัดกิจกรรมพบกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน 

เพ่ือเผยแพร่และชีแ้จงข้อมลู รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อมลูอย่างโปร่งใส โดยมี

ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการชีแ้จงด้วย ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET 

Opportunity day)  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํานวน 4 ครัง้  โดยมีนักวิเคราะห์    

นกัลงทนุและส่ือมวลชนเข้าร่วมงานประมาณ 30 ราย อีกทัง้ยังมีการถ่ายทอดสดการชีแ้จงข้อมลูผ่าน

เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศเพ่ือเป็นการขยายช่องทางให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ของบริษัทได้มากยิ่งขึน้ และการเข้าพบและให้ข้อมลูกบัส่ือมวลชนตา่งๆ อีกจํานวน 6 ครัง้  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 6 ท่าน ซึ่งในจํานวนนีป้ระกอบด้วย  

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน  

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)  

โดยบริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทํางานร่วมกับกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไป

ตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระด้วย 

นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายให้มีกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร (4 ท่าน) ในสดัส่วนท่ีมากกว่ากรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (2 ท่าน) ทัง้นี ้

เพ่ือให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  

ทัง้นีค้ณะกรรมการได้แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการ 1 คน และเลขานุการบริษัท 1 คน โดยรายช่ือ

คณะกรรมการพร้อมหน้าท่ีความรับผดิชอบ สามารถดรูายละเอียดได้ในหวัข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ”  
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1.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัย

สําคญัปัจจยัหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยความ

หลากหลายของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในหลายๆ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีคณุธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริต และมีความพร้อมท่ีจะ

ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ท่ีและเตม็ใจ โดยกรรมการทกุท่านได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างสดุความสามารถ และอุทิศเวลา

ให้กบับริษัทอย่างเตม็ท่ี  

1.3 กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดํารงตําแหน่งสําหรับกรรมการอิสระได้

ไมเ่กิน 3 วาระ หรือ ไม่เกิน 9 ปี ยกเว้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ เห็นว่ามีความจําเป็นท่ีต้องให้

กรรมการบางท่านท่ีมีบทบาทหรือมีความสําคญัต่อบริษัทสามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ระบไุว้เป็นนโยบายอย่างชดัเจนในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีการ

ทบทวน เพ่ือนํามาปฏิบตัแิละปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลท่ีทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิตาม

หลกัการดงักลา่ว โดยบริษัทจะนําไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป ได้แก่ 

ข้อท่ียงัไมป่ฏิบตั ิ เหตผุล 

คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการอิสระมี

วาระการดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 

วาระ หรือไมเ่กิน 9 ปี  

สําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเห็นว่า 

มีความจําเป็นต้องให้กรรมการบางท่านท่ีมีบทบาท หรือมี

ความสําคัญต่อบริษัท สามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้ตาม

ความเหมาะสม เน่ืองจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการจากการดํารง

ตําแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดําเนิน

ธรุกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใหม่หรือเข้มงวดกว่า

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กําหนดไว้ ดงันี ้

• ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทบริษัทในเครือ หรือบริษัท

ร่วม 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง โดยต้องไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 

ปี 
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• ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสีย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่  

1.5 กรรมการแตล่ะท่านต้องไมดํ่ารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมถึงบริษัทย่อยท่ีไม่ได้เป็นบริษัทจด

ทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนัน้เกินกวา่ 5 แห่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่

ละคนให้   ผู้ ถือหุ้นทราบในหัวข้อ  “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ” ทัง้นีใ้นปี 2561 กรรมการของ

บริษัทแต่ละท่านไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมถึงบริษัทย่อยท่ีไม่ได้เป็นบริษัทจด

ทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนัน้เกินกว่า 5 แห่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท

เป็นคนละบคุคลกนั โดยบริษัทได้กําหนดบทบาท อํานาจ และหน้าท่ีของทัง้สองตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้

มีการคานอํานาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอํานาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

และทําหน้าท่ีผู้ นําฝ่ายนโยบายและการกํากับดแูล ส่วนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะทําหน้าท่ีผู้ นําฝ่ายบริหาร

และการจดัการ 

1.6 กรณีท่ีกรรมการบริษัทครบวาระการดํารงตําแหน่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอรายช่ือ

บุคคลมาเป็นกรรมการได้ โดยรายช่ือบุคคลท่ีเสนอต้องมีคุณสมบัติ และรายละเอียดครบถ้วนตามท่ีบริษัท

กําหนดไว้ เม่ือบริษัทได้รับข้อมลูครบถ้วนแล้ว บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาจะทําหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือก

เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาต่อไป ทัง้นีใ้นปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

1.7 บริษัทได้ประกาศระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณและสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ เพ่ือให้พนักงานทุกระดบัชัน้มีความเข้าใจ

และถือปฏิบตั ิ

1.8 บริษัทได้กําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ต้อง

ได้รับการพจิารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัททกุกรณี 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่  และแต่งตัง้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยโดยรายละเอียด

ปรากฏในหวัข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ” 
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 ในปี 2561 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการได้ทําหน้าท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกับ

การดําเนินงานของบริษัทเช่น กําหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและ

งบประมาณ รวมทัง้กํากับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้ น ตลอดจน

ผลประโยชน์ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

 3.2 คณะกรรมการได้จดัให้มีการส่ือสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดําเนินงานของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน ทราบและเข้าใจทั่วทัง้องค์กร โดยมีการจัดประชุมชีแ้จงฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการผ่านการประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารตามสายงานรับทราบและนําไปถ่ายทอดยังหน่วยงานและฝ่ายงานต่าง ๆ 

ท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูล นอกจากนีย้งัมีการส่ือสารผ่านระบบการส่ือสารภายใน อาทิ ระบบอินทราเน็ต (KE 

Planet) การสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น 

 3.3 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร และให้ความ

เห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นีจ้ากการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย พบว่า โดยส่วนใหญ่บริษัทได้ปฏิบัติ

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดท่ีกลา่วไว้ 

 3.4 คณะกรรมการได้กําหนดให้มีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังาน ทกุคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ได้มีการติดตาม

การปฏิบตัติามจรรยาบรรณ  

 3.5 คณะกรรมการได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน และ กําหนดให้มี

การกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัติามนโยบายท่ีกําหนด และเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง 

 3.6 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารความ

เส่ียงเป็นผู้ กํากับดูแลความเส่ียงต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกเดือน และ

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส   พร้อมทัง้กําหนดให้มีการทบทวนและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 3.7 คณะกรรมการได้กําหนดให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) และหน่วยงานกํากับดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance) เป็นผู้ กํากับดแูล ตรวจสอบ 

และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป  

 3.8 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ โดยมีรายละเอียดช่ือคณะกรรมการ

ชดุย่อยตา่ง ๆ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ องค์ประกอบ การทําหน้าท่ี เช่น จํานวนครัง้ในการประชุม การ

รายงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดย่อย รวมถึง มีการเปิดเผยค่าตอบแทน โดย 

รายละเอียดตา่ง ๆ ปรากฎในหวัข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ” 
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4. อํานาจอนุมัตใินการทาํรายการต่าง ๆ  

4.1 บริษัทได้มีการกําหนดอํานาจอนมุตัใินการทํารายการตา่ง ๆ ของบริษัทตามวงเงิน โดยแบ่งวงเงินออกเป็นแต่

ละระดบัชัน้ เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอํานาจในการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงกับ

บริษัท ได้อํานาจดําเนินการดงักลา่วได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการและมีการทบทวนสม่ําเสมอ 

4.2 คณะกรรมการทําหน้าท่ีในการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพ่ือผู้ บริหารและพนักงานมี

จุดมุ่งหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวน

และอนมุตัวิสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดําเนินธรุกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบาย

ท่ีสําคญัให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ เช่นนโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการ เป็นต้น 

4.3 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุก      

ไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ

ดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ 

เพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว้ 

5. การสรรหากรรมการ 

หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทวา่งลง บริษัทมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ

และผู้บริหารระดบัสงูอย่างโปร่งใส คือคณะกรรมการสรรหา จะทําหน้าท่ีในการพจิารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

ระดบัสงูโดยมีหลกัเกณฑ์ คือจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน โดยไม่

จํากัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง และหลักการกํากับดูแลกิจการ (Fit and Proper) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีบริษัทมีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจใหม่ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดําเนินการอยู่ การ  

สรรหากรรมการก็จําเป็นต้องสรรหาผู้ มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทจะดําเนินการต่อไป 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตั ิ(แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการ

แตง่ตัง้กรรมการของบริษัท  

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพ่ือสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และนโยบาย

ภายในตา่ง ๆ ให้กบักรรมการใหม่ได้รับทราบ เพ่ือช่วยสนบัสนนุการปฏบตัหิน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพของกรรมการให้

สามารถเข้ารับตําแหน่งได้อย่างเร็วท่ีสดุ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเร่ืองตา่งๆ โดยครอบคลมุหวัข้อ

ดงันี ้
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• STANDARD OF BUSINESS CONDUCT 

• DIRECTORS’ DUTIES AND OBLIGATIONS  

• APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS OF DIRECTORS 

• GOVERNANCE STRUCTURE 

• BOARD PROCEEDINGS 

• REMUNERATION AND BENEFITS 

• SUPPLY OF INFORMATION TO THE BOARD 

• TRAINING AND INDUCTION PROGRAMME 

• ANNUAL BOARD ASSESSMENT 

• CONFLICT OF INTEREST AND RELATED PARTY TRANSACTION 

• OTHER KEY POLICIES OF THE MAYBANK GROUP 

 

โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการสรรหากรรมการใหม่จํานวน 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน และ  

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 และวนัท่ี 22 ตลุาคม 

2561 ตามลําดบั โดยกรรมการทัง้ 2 ท่านดงักล่าว บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เป็นไปตามคู่มือกรรมการ 

(Board Manual) ของบริษัท และกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบั และนโยบายท่ีสําคญั เช่น 

นโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมท่ีเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น

7. การประชุมคณะกรรมการ  

7.1 เลขานุการบริษัทได้กําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอคณะกรรมการให้พิจารณาเห็นชอบ

เป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกําหนดการดังกล่าว ซึ่งกําหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมกาบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ 

เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัท และ

คณะกรรมการต้องพร้อมเข้าร่วมประชมุเสมอหากมีการประชมุวาระพเิศษ  

7.2 บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

โดยต้องมีกรรมการอยู่ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด นอกจากนี ้กรรมกาบริษัททุกคนต้องมี

สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุตลอดทัง้ปี 

7.3 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุทัง้สิน้ 8 ครัง้ (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหัวข้อ

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท)  

7.4 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ร่วมกันพิจารณากําหนดเร่ืองเข้า

วาระการประชมุคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ

ผา่นเลขานกุารบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ประธานกรรมการ หรืออาจเสนอวาระตอ่คณะกรรมการก่อนการประชมุ 
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7.5 เอกสารประกอบการประชมุได้ถกูสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชุม โดยเฉพาะ

วาระสําคญัท่ีมีเอกสารข้อมลูท่ีต้องใช้เวลาศึกษาล่วงหน้าจะส่งเอกสารในวาระนัน้ ๆ ก่อนเพ่ือให้มีระยะเวลา

พจิารณาอย่างเพียงพอ 

7.6 คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในเร่ืองตา่งๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง 

ในระหว่างการประชุม โดยในปี 2561 พบว่าเร่ืองท่ีจะสอบถามผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบและ

ทราบข้อมลูทัง้หมด คณะกรรมการบริษัทจึงสอบถามจากผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการโดยตรง 

7.7 ภายหลงัการประชุมเลขานุการคณะกรรมการจะจัดทํารายงานการประชุมท่ีมีความชัดเจน และมีการแจ้ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถึงมติท่ีประชุมเพ่ือให้นําไปปฏิบตัิ และให้แจ้งผลการปฏิบตัิให้ท่ีประชุมรับทราบอีกครัง้

หน่ึง  

7.8 การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น

อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ จึงทําให้กรรมการแต่ละท่านกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และรับฟัง

ความเห็นของกันและกัน ทําให้การพิจารณาตดัสินใจเป็นไปด้วยเหต ุและผลอย่างรอบคอบ แม้ว่าประธาน

กรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคดิเห็นในวาระการประชมุอย่างกว้างขวางก็ตาม แต่กรรมการแต่ละ

ท่านก็จะนําเสนอความเห็นท่ีกระชบั จึงทําให้การประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ดําเนินการไปด้วยระยะเวลาท่ี

เหมาะสมตามแต่วาระการประชุมในแต่ละครัง้ และโดยเฉล่ียการประชุมแต่ละครัง้ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงซึ่ง

เป็นเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เพียงพอในการพจิารณาในรายละเอียดกนัอย่างรอบคอบ ในทุกเร่ืองท่ีนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการ  

7.9 เร่ืองการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย ทัง้นีใ้นวันท่ี 18 

ตลุาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทได้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือช่วยทําหน้าท่ีกําหนด

หลกัการ ตดิตาม ประเมนิผล และสง่เสริมให้มีการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทตอ่ไป  

8. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่าย

บริหารเข้าร่วมในการประชุม เพ่ือประชมุทบทวนนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ แนวทางในการบริหารงานต่าง ๆ ของ

บริษัท โดยในปี 2561 ได้มีการประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 1 ครัง้ ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

9.1 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองปีละ 1 ครัง้ โดยการประเมินผลดงักล่าวเป็นการ

ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าท่ีทัง้โดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบคุคล สําหรับการประเมินได้มี

การจดัแบง่หวัข้อในการประเมนิตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้
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• โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

• บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

• การประชมุคณะกรรมการ 

• การทําหน้าท่ีของกรรมการ 

• ความสมัพนัธ์ของฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาของผู้บริหาร  

9.2 กระบวนการในการประเมนิมีดงันี ้

1. ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ และ

รายบคุคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ต่อคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าจ้างค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาผลและประเมิน

แนวทางในการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าจ้างค่าตอบแทนเสนอผล และแนวงทางการพฒันา

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท

9.3 สําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเม่ือวันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผลการประเมนิในแตล่ะหวัข้อ กรรมการแตล่ะท่านได้ให้ผลประเมินท่ีบริษัทได้ดําเนินการ

ในระดบัท่ีดีถึงดีมาก โดยในการประเมนิบริษัท มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมิน และ

พฒันาปรับปรุงผลการประเมินตลอดจนมีการติดตามผลการประเมินจากครัง้ก่อน สําหรับผลการปฏิบตัิงาน

ประจําปี 2561 นี ้คณะกรรมการได้กําหนดวนัประเมนิผลการปฏิบตังิานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี ้  

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

10.1 คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ได้มี

การประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองปีละ 1 ครัง้ โดยการประเมินผลดงักล่าวเป็นการประเมินผลการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้โดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทางใน

การประเมินท่ีสอดคล้องกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทโดยผลการประเมินประจําปี 2560 ได้มีการ

ประเมนิผลการปฏิบตังิานเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 โดยผลการประเมนิอยู่ในระดบัท่ีดีถึงดีมาก  

10.2 กระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยมีดงันี ้
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1. ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ และ

รายบคุคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ต่อคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าจ้างค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาผลและประเมิน

แนวทางในการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าจ้างค่าตอบแทนเสนอผล และแนวงทางการพฒันา

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

11. ค่าตอบแทน  

11.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีแนวทางในการพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์ 4 

ประการ คือ 1) เปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีปฏิบตัอิยู่ในธรุกิจหลกัทรัพย์ 2) บทบาทหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบของกรรมการท่ีมีความแตกตา่งกนั 3) ผลการดําเนินงานของบริษัทและ 4) พิจารณาเงินปันผลท่ี

จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคา่ตอบแทนกรรมการ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าตอบแทน และ

เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น โดยรายละเอียดค่าตอบแทน

ปรากฏในหวัข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ” 

11.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทน

โดยพิจารณาจากหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการได้ประเมนิผลการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เทียบกบัเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เป็น

ประจําทุกปีโดย ในระหว่างท่ีดําเนินการตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะนําเสนอข้อมูลการ

ดําเนินการเปรียบเทียบกับแผนงานท่ีได้จัดทําขึน้ล่วงหน้า โดยมีการนําเสนอเป็นประจําในการประชุม

คณะกรรมการทุกครัง้ และก่อนการจัดทําแผนงานในปีต่อไป คณะกรรมการจะดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบตังิานของ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นประจําทกุปี โดยในปี 2561 ผลการประเมนิการปฏิบตัิงานของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลศิ”  

12. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้เลง็เห็นความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการ จึงกําหนดให้ตัง้คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ

ท่ีดี เพ่ือช่วยทําหน้าท่ีกําหนดหลกัการ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัทซึ่งหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทได้กําหนดไว้ 8 หมวด คือ 

• หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

• วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

• การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

• การสรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

• การสง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
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• การดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

• การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

• การสนบัสนนุการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน ได้รับ

ทราบวา่บริษัทมีความตัง้ใจในการดําเนินงานภายใต้หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สําหรับพนกังานบริษัทได้จดัทําคูมื่ออย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกระตุ้นให้พนกังานเข้าใจและให้ความสําคญั พร้อมทัง้

ปฏิบตังิานด้วยความมีจริยธรรม 

และเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

และสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างถกูต้องเหมาะสม บริษัทดําเนินการให้พนักงานทุกคนทําแบบทดสอบเก่ียวกับกฎเกณฑ์

และการปฏิบตัิงาน ผ่านระบบ intranet ของบริษัท และนําผลท่ีได้มาประเมินระดบัความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพ่ือ

ปรับปรุงการส่ือสารให้พนกังานมีความเข้าใจอย่างทัว่ถึง และตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในการสง่เสริมการกํากับดแูล

กิจการของบริษัท นอกจากการกําหนดให้พนักงานปัจจุบนัต้องทําแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของตัวชีว้ัดผลการ

ปฏิบตังิาน (KPI) แล้ว พนกังานท่ีเข้าทํางานระหวา่งปีทกุคนก็ถกูกําหนดให้ทําแบบทดสอบดงักลา่วด้วยเพิ่มเติมจากการฟัง

กฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทัง้นี ้ผลการทดสอบดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี นอกจากนี ้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง

วฒันธรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Compliance culture) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิานของพนกังาน  

สําหรับการประเมนิผลการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2561 พบวา่โดยสว่นใหญ่บริษัทปฏิบตัิได้ตาม

หลกัการท่ีกําหนดไว้ แต่มีเพียงบางประเด็นท่ีบริษัทไม่ได้ปฏิบตัิ คือการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีกรรมการของบริษัทเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบทุกคน แต่อย่างน้อยมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการคา่ตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ ซึ่ง

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการชาวต่างประเทศทัง้หมด บริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสิน้เปลือง

คา่ใช้จ่ายท่ีต้องให้ทกุท่านเดนิทางมาเพ่ือประชมุผู้ถือหุ้นเท่านัน้  

ข้อท่ียงัไมป่ฏิบตัิ เหตผุล 

การจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นกรรมการทุกท่านเข้า

ร่วมการประชมุ 

เน่ืองจากกรรมการบริษัท 2 ท่าน เป็นกรรมการตา่งชาต ิบริษัท

พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นการสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการ

เดนิทางมาเพียงเพ่ือร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นบริษัทยังคงมีประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการ

ท่ีดี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วม

การประชมุผู้ถือหุ้นทกุครัง้  
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13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบตังิานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร แยกการปฏิบตังิานสว่นหน้า (Front office) และการปฏิบตัิงานส่วนหลงั (Back 

Office) อย่างชดัเจน ซึ่งบริษัทตระหนกัวา่ระบบการควบคมุภายในท่ีดีจะสง่ผลให้บริษัทดําเนินธุรกิจได้บรรลเุป้าหมาย

อย่างมีประสทิธิภาพ จึงได้ดําเนินการประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุปี  

 

บริษัทสนบัสนนุให้หน่วยงานภายในของบริษัทมีวฒันธรรม และสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีดีและมี

ประสิทธิผล โดยกําหนดโครงสร้างบริษัทให้มีสายบังคับบัญชา ขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานของ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน นอกจากนี  ้บริษัทได้มีการกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการ

ปฏิบตังิานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้จดัให้มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม่ําเสมอ โดยในปี 2561 บริษัท

ได้ออกและทบทวนประกาศท่ีสําคัญหลายฉบับ เช่น นโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทําลาย

ล้างสูง นโยบายเร่ืองการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ระเบียบว่าด้วยเร่ืองปรับปรุงหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกบัการพจิารณาลงโทษทางปกครองกบับคุลากรในตลาดทนุ นโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริต ตลอดจน มีการ

พฒันาความสามารถและทกัษะใหมใ่นด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพ่ือสนับสนุนการขยายตวัของธุรกิจและเพ่ือให้การ

ปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานมีประสทิธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีในการ

กําหนดนโยบายและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียงของบริษัทเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ และมี

การรายงานผลการดําเนินการและประเดน็สําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา รวมถึง มีการทบทวนนโยบายท่ี

สําคญัตา่งๆ เช่น นโยบายการประเมนิความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง นโยบายการทดสอบ

ภาวะวิกฤต การกําหนดระดับอัตราส่วนต่างๆ เพ่ือกํากับดูแลการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และกระบวนการ

ตดิตามและประเมนิผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เป็นต้น  

 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทได้มีการดําเนินการ และจัดสรรงบประมาณในปริมาณท่ีสงูอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ ถือหุ้น หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการกํากับ

ดแูล ได้รับทราบข้อมลูท่ีมีความสําคญัอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี  ้ยังได้

ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการรองรับการให้บริการลูกค้าท่ีมี

จํานวนเพิม่มากขึน้อีกด้วย 

 

ด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานเพ่ือประเมินระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ ให้

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติ โดยข้อสังเกตและความเส่ียงต่างๆท่ีพบจากการตรวจสอบ บริษัทได้เร่ง
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ดําเนินการให้มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตังิาน โดยคํานึงถึงสาเหตท่ีุแท้จริง รวมทัง้มีการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี  ้ยังมีการติดตามดแูลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับของ

ทางการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม มีคณุภาพและมีประสิทธิผล 

ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และทันเวลา รวมทัง้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี  ้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าท่ีตรวจสอบและติดตาม 

ตลอดจนควบคมุดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวทางปฏิบตัิงานและการรายงาน

ตา่ง ๆ ของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง  

 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษัทได้ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ง

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจน ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทยังปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี มีระบบการควบคมุภายในท่ี

เหมาะสมกบัสภาพของธรุกิจในปัจจบุนัอีกด้วย  

14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุพจิารณารายการตา่งๆ เปิดเผยความเก่ียวโยงท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการประชุม กรณีท่ี

กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองท่ีกําลงัมีการพิจารณา กรรมการคนนัน้ก็จะไม่เข้า

ร่วมประชมุหรืองดการออกเสียง นอกจากนีร้ายการใดๆ ท่ีมีความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์อย่างมีนัยสําคญั คณะกรรมการ

บริษัทต้องมอบหมายให้กรรมการอิสระพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทได้ ในกรณีท่ี

คณะกรรมการอิสระ ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ คณะกรรมการอิสระ สามารถให้

ผู้ เ ช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทหรือ ผู้ ถือหุ้นได้แล้วแตก่รณี ซึ่งในปี 2561 ไมปรากฎวา่มีรายการเก่ียวโยงกนั  

15. นโยบายบริหารความเส่ียง  

บริษัทมีความเส่ียงในการดําเนินธรุกิจ ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัเส่ียงทัง้ภายในและภายนอกบริษัทจึงมีการพฒันาระบบ

การบริหารความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานภาครัฐ  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนมุตัิ

กรอบนโยบาย (Policies) ตา่งๆ รวมไปถึงขัน้ตอนการปฎิบตังิาน (Procedures) ครอบคลมุถึงทกุสว่นงาน เพ่ือให้การ

ปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพ ภายใต้ความเส่ียงท่ีบริษัทสามารถยอมรับได้  

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

- การบริหารความเส่ียงอยู่ภายใต้การกํากับดแูลและควบคมุโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

คณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัปฏิบตักิาร 
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- การดําเนินงานตา่ง ๆ อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจ  

- กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงแตล่ะด้าน เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้พนักงานท่ี

เก่ียวข้องรับทราบและได้ถือปฏิบตั ิ  

ทัง้นีร้ะบบการบริหารความเส่ียงข้างต้นมีการพฒันาขึน้บนพืน้ฐานของหลกัความระมัดระวงัและมีการปรับปรุงให้ทันต่อ

เหตกุารณ์อยู่เสมอ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน และสงัคมเป็นสําคญั  

ความเส่ียงโดยองค์รวม (Enterprise Wide Risk) 

บริษัทได้มีการกําหนดเกณฑ์ระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) ในด้าน

ตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการกําหนดกลยทุธ์ การวางแผนธรุกิจ รวมทัง้แผนการปฎิบตักิารประจําปีของบริษัททัง้นีโ้ดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัท เกณฑ์การประเมินผลจะครอบคลมุ

ความเส่ียงสําคญัๆ ในทุกมิติ และรอบด้านท่ีบริษัทอาจจะต้องเผชิญทัง้จากภายใน และภายนอก อนึ่งบริษัทได้กําหนด

ตวัชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicator: KRI) ให้สอดคล้องกบั RAS ข้างต้น โดยมีการเสนอรายงานตอ่ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง

อย่างสม่ําเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทภายในอนาคตข้างหน้า

ได้ 

ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)  

(1) บริษัทได้กําหนดอํานาจในการพจิารณาอนมุตัวิงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์วงเงินซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์  ทัง้ใน

ระดับบุคคลและระดับคณะกรรมการ รวมทัง้กําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวงเงินประจําปีและการ

พจิารณาทบทวนวงเงินเป็นรายกรณี 

(2) กําหนดให้มีหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน Front office ทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุ  

(3) สําหรับบญัชีซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ ซึ่งมีความเส่ียงในเร่ืองอัตราทดของผลิตภัณฑ์ท่ีสงูกว่าสินค้าอ้างอิง 

บริษัทจะมีการพจิารณาให้วงเงินท่ีเข้มงวดมากวา่บญัชีประเภทอ่ืนๆ โดยต้องให้เหมาะสมกับฐานะการเงิน 

และหลกัประกนัท่ีลกูค้ามีอยู่กบับริษัท 

(4) บริษัทไมอ่นญุาตให้ลกูค้าซือ้หลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสงูด้วยเงินกู้  โดยบริษัทมีการกําหนดกระบวนการท่ี

ชดัเจน และรัดกมุ ในการคดัเลือก และกําหนดอัตรา Initial Margin สําหรับหุ้นท่ีอนุญาตให้กู้ เงินบริษัทซือ้

ได้อย่างชดัเจน 

(5) บริษัทให้ความสําคญัตอ่การตดิตามหนี ้อย่างเข้มงวดทัง้ตามกฎระเบียบของทางการท่ีเก่ียวข้องและตาม

นโยบายของบริษัทเอง  
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ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านตลาดแบง่ออกเป็น 3 ประเภท         

1. ความเส่ียงจากราคา (Price Risk) 

(1) เป็นความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนีแ้ละตรา

สารทุนทําให้มูลค่าของพอร์ตเงินลงทุนเพ่ือค้าและเผ่ือขายลดลง โดยพอร์ตเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย์นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ และ

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา (Trading Book Policy 

Statement) โดยกําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารท่ี

เก่ียวกบัการบริหารการลงทนุ รวมทัง้ระเบียบวธีิปฏิบตัิในการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดวงเงิน

ในการลงทนุ การกระจายความเส่ียงในการลงทนุ และ การจํากดัจํานวนผลขาดทนุท่ีอาจเกิดขึน้  

(2) บริษัทมีการกําหนดระดบัเพดานความเส่ียง และระดบัสญัญาณเตือนภัยของความเส่ียงท่ีเป็น

อันตราย  เช่น Delta, Gramma, VaR, PV01 รวมถึงระดับผลขาดทุนท่ีต้องตัดสินใจล้าง

สถานะการขาดทุน (Stop-loss Limit) ภายใต้นโยบาย Trading Book Limit Policy ซึ่งผ่านการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

2. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ในท่ีนีห้มายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความแตกต่าง(Mismatch) 

ของระยะเวลาในการกําหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่ (สําหรับสญัญาท่ีมีอัตราดอกเบีย้ลอยตวั) และ

อายุของสัญญา (สําหรับสัญญาท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี) ของสินทรัพย์ หนีส้ิน โดยบริษัทได้

กําหนดให้ฝ่ายการเงินมีหน้าท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงิน

ต่างๆ แล้วรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปรับสถานะ

เก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดเงิน 

3. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน  (Exchange Rate Risk) 

บริษัทกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนไว้ชัดเจนว่า บริษัทไม่ได้

ประกอบธุรกิจด้านเงินตราต่างประเทศ ไม่มีนโยบายค้าหรือเก็งกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

รายการธรุกิจใดท่ีเก่ียวข้องกบัเงินตราตา่งประเทศ บริษัทจะพจิารณาเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความ

เส่ียงในรายการนัน้ท่ีเหมาะสมตามสภาวะการณ์ 

          ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งนัน้ บริษัทได้เล็งเห็นว่า NCR เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัเคร่ืองมือ

หน่ึง ในการวดัและตดิตามสถานะความเส่ียงของบริษัทอีกทัง้ NCR ยังเป็นตวักําหนดขอบเขตธุรกรรมของบริษัท

ด้วย ดงันัน้จึงได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียง monitor ตวัเลข NCR ท่ีจัดทําโดยฝ่ายบัญชีอย่างใกล้ชิด 
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นอกจากนีบ้ริษัทยังมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินมีหน้าท่ีบริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้าน

การเงินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีการจัดทํารายงานไว้ติดตามควบคุมและรายงานต่อประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารสงูสดุ 

นอกจากนีบ้ริษัทยงักําหนดกรอบวงเงินท่ีบริษัทมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ทัง้วงเงินรวมและวงเงินคงเหลือ 

(unutilized) เพ่ือใช้ในการบริหารสภาพคลอ่งและเผ่ือสํารองในกรณีฉกุเฉินด้วย 

ความเส่ียงด้านการปฏบัิตงิาน (Operational Risk) 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ คือ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเน่ืองมาจากความไม่

เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายใน บคุคลากรและระบบงาน หรือจากเหตกุารณ์ภายนอก ซึ่งบริษัท 

ให้ความสําคญัโดย; 

- มีการกําหนดนโยบายความเส่ียงด้านการปฏิบตักิารและวธิิการปฏิบตังิานอย่างชดัเจน ตลอดจน

มีการจัดทําแบบประเมินและควบคมุความเส่ียงตนเอง (Risk & Control Self-Assessment : 

RCSA) และกําหนดตวัชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียง 

และจดัเตรียมแนวทางป้องกนัลว่งหน้า 

- มีการจัดโครงสร้างองค์กรและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุล

อํานาจ และจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการทําธุรกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเป็น

อิสระและสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ  เพ่ือลดโอกาสในการทํางานผิดพลาดอัน

เน่ืองมาจากความไมรู้่และไมท่นัตอ่เหตกุารณ์ 

- จดัให้มีระเบียบวธีิปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมทุกประเภท และคู่มือการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน (Standard Procedure) ตลอดจนระเบียบอํานาจอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานอ่ืนๆ และขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหน้าท่ีตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

- มีการกําหนดนโยบายการบริหารความตอ่เน่ืองทางธรุกิจ (Business Continuity Management: 

BCM) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business continuity planning - BCP) 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และกําหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียง

ดําเนินการทบทวน พร้อมกบัจดัให้มีการทดสอบเป็นประจําทกุปี 

- นอกจากนีค้วามเส่ียงจากการปฏิบตังิานบางสว่น บริษัทได้ป้องกนัและโอนความเส่ียงภยัด้วย

การทําประกนัภยักบับริษัทประกนัภยัท่ีมีฐานะมัน่คงและมีช่ือเสียง 

ความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk) 

เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัททุกคนมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีบริษัท

มอบหมายให้ปฎิบตั ิบริษัทมุง่เน้นและให้ความสําคญัในการสร้างความตระหนกัในการตอ่ต้านการทุจริต โดยเน้น

ให้เห็นถึงผลกระทบของการทจุริตซึ่งจะนําไปสูค่วามสญูเสียท่ีมใิช่แคใ่นรูปแบบทางการเงิน แตร่วมถึงช่ือเสียงของ

บริษัทและผลกระทบในด้านอ่ืนๆ เช่น การสญูเสียใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ดงันัน้บริษัทได้มีการ
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จดัทํานโยบายการและระเบียบปฏิบตัติอ่ต้านการทจุริตขึน้ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบตัิและมีการเสริมสร้างวฒันธรรมแก่

องค์กร โดยให้มีความระมดัระวงั และป้องกันเพ่ือไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึน้ภายในบริษัททัง้นีก้ารสร้างวฒันธรรม

แก่องค์กรเพ่ือการตอ่ต้านการทจุริตนัน้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลากร

ทกุระดบัชัน้นร่วมกนัตอ่ต้านการทจุริต ปกป้องช่ือเสียง และทรัพยากรของบริษัทการฝึกอบรมให้แก่พนักงานให้มี

ความตระหนกั และเข้าใจในการบริหารความเส่ียง รวมไปถึงให้มีการสร้างวฒันธรรมความเส่ียง (Risk Culture) 

ภายในบริษัทตัง้แตก่ารรับรู้ ความนึกคดิของบคุลากรเก่ียวกบัความเส่ียง และความเช่ือท่ีว่าความเส่ียงมีอยู่จริง มี

โอกาสเกิดจริง และผลกระทบจริงของการดําเนินงานจนทําให้ไมบ่รรลถุึงเป้าหมายของบริษัทเป็นต้น

ในขณะเดียวกนับริษัทได้มีนโยบายและระเบียบปฎิบตัใินการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยได้

ผา่นการรับรองแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ท่ีผา่นมา 

16. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

16.1 บริษัทได้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้กรณีชั่วคราว 

และถาวร โดยกําหนดให้ผู้บริหารในระดบัรองลงไป เป็นผู้ทําหน้าท่ีแทนชั่วคราว แต่สําหรับกรณีถาวร

กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็น

การล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการรับงานสืบทอดกรรมการ ผู้บริหารต่อไป โดยกําหนดให้

แผนการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (succession plan) ของบริษัท ต้องผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ 

16.2 บริษัทได้สง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร 

รวมถึงพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการกํากับดแูลกิจการ โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการฝึกอบรม 

โดยได้สง่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงเลขานกุารบริษัท เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีหน่วยงานทางการได้จัดขึน้ รวมทัง้ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร

เข้ารับการอบรมหลกัสตูรเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรม ดงันี ้

ช่ือหลักสูตร 
 

วันที่เข้ารับการพัฒนา 

และฝึกอบรม 

 

รายช่ือกรรมการ/ ผู้บริหาร/ 

พนักงานที่เก่ียวข้อง 

Board and Cybersecurity Governance 

บทบาทหน้าท่ีของตนในการกํากับดแูล 

cybersecurity และทราบถึงเคร่ืองมือและ

วธีิการท่ีควรใช้ในการกํากบัดแูล 

cybersecurity (as BOD) 

22 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ศรไพศาล 



บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน) 079

♦รายงานการปฎิบัตตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดี♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦
 

หน้า 77 

ช่ือหลักสูตร 
 

วันที่เข้ารับการพัฒนา 

และฝึกอบรม 

 

รายช่ือกรรมการ/ ผู้บริหาร/ 

พนักงานที่เก่ียวข้อง 

Academy for THAIs: Digital Impact in the 

New Age by AIS Academy 

3 ตลุาคม 2561 นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั 

Cyber Security Risk for the Financial 

Service Industry – Findings & Lessons by 

FireEye 

8 ตลุาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร (Executive 

Committee) 

Audit Committee Forum by IOD 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั 

Company Secretary Program by IOD 29-30 พฤศจิกายน 

2561 

นางสาววรินธร ลิม่เพชรงาม 

Cyber Treats : Challenges for BOD by 

SEC 

17 ธนัวาคม 2561 นายมนตรี ศรไพศาล 

นายโก๊ะ สวี อึง้ 

นายวเิชษฐ์ พรสนิศริิรักษ์ 

17. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

17.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีรวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอนมุตั ิ

ในปี 2557 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ผู้สอบบญัชี สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและสํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด เป็นจํานวนเงิน 

2,100,000 บาท 

ในปี 2558 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ผู้สอบบญัชี สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 2,200,000 บาท 

ในปี 2559 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ผู้สอบบญัชี สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 2,200,000 บาท 

ในปี 2560 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ผู้สอบบญัชี สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 2,500,000 บาท 
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ในปี 2561 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ผู้สอบบญัชี สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 2,600,000 บาท 

17.2  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

เพ่ือรับรองความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีภายนอก บริษัทได้จัดทํานโยบายโดยกําหนดอัตราขัน้สงูสดุ

ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ผู้ สอบบัญชีภายนอกในเร่ืองของการเป็นท่ีปรึกษาอันไม่เก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบบญัชี 
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รายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 บริษัทหลักทรัพย์	 เมย์แบงก์	 กิมเอ็ง	 (ประเทศไทย)	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 	 มุ่งมั่นที่จะเป็นสถ�บันก�รเงินชั้นนำ�ในระดับ

ภูมิภ�คควบคู่กับก�รเสริมสร้�งสังคมที่ดีให้เติบโตไปพร้อมกันอย่�งยั่งยืน	 บริษัทตระหนักดีว่�คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็น

สิ่งสำ�คัญที่ต้องเดินหน้�คู่ขน�นไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจ	โดยคำ�นึงถึงก�รสร้�งคุณค่�ท�งด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	อันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

 ในด้านธุรกิจ

	 บริษัทหลักทรัพย์	 เมย์แบงก์	 กิมเอ็ง	 (ประเทศไทย)	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 เป็นสถ�บันก�รเงินครบวงจรบริก�รด้�นก�ร

ลงทุน	 เชื่อมโยงเครือข่�ยก�รลงทุนผ่�นส�ข�ในหัวเมืองใหญ่ที่มีส�ข�ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่�งจังหวัด	 รองรับ

ทุกคว�มต้องก�รด้�นก�รลงทุนอย่�งครบถ้วน	 โดยบริษัทยังให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 (Corporate	

Governance	:	CG)	ก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	(Anti-Corruption)	และก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มโปร่งใสเป็นธรรม

ส�ม�รถตรวจสอบได้	 (Transparency)	มุ่งเสริมสร้�งให้ผู้ลงทุนและประช�ชนทั่วไปเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รลงทุนและ

สร้�งคว�มมั่งคั่งให้ประช�ชนผ่�นก�รออมเงิน	เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตรุดหน้�อย่�งยั่งยืน	

 ในด้านทรัพยากรบุคคล

	 บริษัทเชื่อมั่นว่�	 ก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและพร้อมมอบบริก�รที่ดีมีคุณภ�พให้แก่ลูกค้�นั้น

เป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง	 บริษัทจึงมีก�รจัดตั้ง	 MKE	 Academy	 ภ�ยใต้ก�รบริห�รของฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลซึ่งจะจัดหลักสูตรในก�ร

ปฏิบัติง�นทั้งในด้�นของก�รจัดอบรมต่�งๆ	 อ�ทิ	 โปรแกรมก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ใหม่ๆ	 คว�มรู้ด้�นก�รลงทุน	 ก�รอบรม

ในเชิงปฏิบัติก�รต่�งๆ	 ฯลฯ	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้�งให้พนักง�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับก�ร

ปฏิบัติง�นในชีวิตประจำ�วันได้	 	 โดยบริษัทได้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อส�ม�รถให้

ข้อมูลและบริก�รลูกค้�ได้อย่�งถูกต้อง	 	 ครอบคลุมก�รให้บริก�รทั่วประเทศจำ�นวน	 42	 ส�ข�	 โดยอยู่บนพื้นฐ�นของก�ร

ปฏิบัติง�นด้วยจรรย�บรรณ	สร้�งสรรค์	มีคว�มคิดริเริ่มในบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่พนักง�นมีมิตรภ�พที่ดีต่อกัน		ด้วยคว�ม

เสมอภ�คไม่คิดแบ่งพวกหรือแบ่งสถ�บัน		พนักง�นปฏิบัติง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์	โปร่งใสและตรวจสอบได้			นอกจ�กก�ร

อบรมพนักง�นดังกล่�วแล้ว	 บริษัทได้ปลูกจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักง�นทุกระดับอย่�งจริงจัง

และต่อเนื่อง	 ด้วยคว�มเชื่อมั่นที่ว่�บริษัทจะดีได้นั้น	 สังคมจะต้องดีด้วย	 	 โดยปลูกฝังและผลักดันให้พนักง�นเกิดคว�มคิด

สร้�งสรรค์และพัฒน�ศักยภ�พของตนเองอย่�งเต็มที่	 พัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้น่�อยู่มีสภ�พแวดล้อมที่

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

เพื่อความยั่งยืน

นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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ดีเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้และมีคว�มสุขในก�รปฏิบัติง�น	 โดยหนึ่งในนั้นคือก�รปลูกฝังสร้�งจิตสำ�นึกให้พนักง�นปฏิบัติ

หน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 มีจรรย�บรรณท�งวิช�ชีพ	 ต�มม�ตรฐ�นข้อกำ�หนดของท�งก�รและปลูกฝังก�รปฏิบัติง�น

ต�มวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่�	TIGER	CORE	VALUE

	 บริษัทได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รพัฒน�แนวท�งก�รปฏิบัติและก�รดำ�เนินง�นในด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมต�ม

แนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและมีม�ตรฐ�นที่เป็น

ระดับส�กล	โดยมีลักษณะธุรกิจที่สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้คือ

นโยบาย
แนวทางการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

การดำาเนินงานและการจัดทำารายงานด้าน CSR

•	 สร้�งผลประกอบก�รที่ดี
•	 สร้�งผลกำ�ไรให้เติบโตอย่�งต่อเนื่องและ		
	 มั่นคง		
•	 ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรอบคอบ	โปร่งใส
	 มีจรรย�บรรณ	และตรวจสอบได้

•	 บริก�รด้วยคุณภ�พ
•	 บริก�รด้วยจรรย�บรรณ	โปร่งใส	และ
	 ตรวจสอบได้
•	 บริก�รด้วยคว�มเสมอภ�ค	เป็นธรรม	
	 ไม่เอ�เปรียบ
•	 รักษ�ข้อมูลหรือคว�มลับของลูกค้�

•	 ประกอบกิจก�รด้วยคว�มสุจริตไม่เอ�เปรียบ	
•	 ปฏิบัติด้วยคว�มรอบคอบ	โปร่งใส
	 มีจรรย�บรรณ	และตรวจสอบได้
•	 มีกระบวนก�รปฏิบัติง�นและคัดเลือกอย่�ง
	 เป็นธรรมและโปร่งใส

•	 มีจิตสำ�นึกในก�รดูแลช่วยเหลือและพัฒน�
	 กิจกรรมท�งสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อช่วย
	 ให้เป็นสังคมและชุมชนที่น่�อยู่และสร้�ง
	 ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ

•	 จัดอบรมพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอย่�ง
	 ต่อเนื่อง
•	 จัดสถ�นที่ทำ�ง�นและสภ�พแวดล้อมในก�ร
	 ปฏิบัติง�นที่ดีให้มีคว�มปลอดภัยและ
	 เหม�ะสมในก�รปฏิบัติง�น
•	 จัดสวัสดิก�รให้แก่พนักง�นเพื่อช่วยให้
	 พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	
•	 ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของสิทธิมนุษยชน	
•	 ปฏิบัติกับพนักง�นอย่�งเป็นธรรมและ
	 เท่�เทียมกัน	

•	 ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี																										
•	 ให้ข้อมูลผ่�นกิจกรรม	“บริษัทจดทะเบียน
 พบผู้ลงทุน”	(Opportunity	Day)
•	 สื่อส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ	ได้แก่
	 เว็บไซต์		อีเมล	โทรศัพท์	เป็นต้น																																	
•	 รับข้อเสนอแนะและร้องเรียน

•	 มีช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�รกับลูกค้�
•	 มีก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�											
•	 รับข้อเสนอแนะและร้องเรียน

•	 มีช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�ร																					
•	 รับข้อเสนอแนะและร้องเรียน

•	 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรม	

•	 จัดเตรียมสภ�พแวดล้อมในก�รปฏิบัติง�น
	 ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อก�รทำ�ง�นอย่�งมี
	 ประสิทธิภ�พ
•	 มีช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�ร																					
•	 รับข้อเสนอแนะและร้องเรียน

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

เจ้าหนี้

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

พนักงาน



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 083

	 บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 โดยมีร�ยละเอียดของก�ร

ดำ�เนินก�รสำ�หรับปี	2561	ดังนี้

	 คณะกรรมก�รบริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	ให้คว�มสำ�คัญอย่�ง

ม�กกับก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม	 โดยก�รจัดทำ�แนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 โดยบริษัท

มีคว�มเชื่อมั่นว่�	 ก�รมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 จะช่วยป้องกันคว�มเสียห�ยจ�กก�รข�ดคว�มระมัดระวัง	

และช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รและก�รใช้ทรัพย�กร	ตลอดจนสร้�งคว�มน่�เชื่อถือแก่ผู้มีส่วน

ได้เสียทั้งหล�ย	 นอกจ�กนั้น	 ยังจะนำ�พ�บริษัทเจริญเติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	 สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผู้

ถือหุ้นและสร้�งประโยชน์และคว�มเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ	 ฝ่�ย	 ซึ่งร�ยละเอียดได้ระบุไว้ในหัวข้อ	

“การกำากับดูแลกิจการ”	และเพื่อให้ทั้งกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	มีแนวปฎิบัติที่ชัดเจน	สร้�งทัศนคติ

และวัฒนธรรมของก�รทำ�หน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม	บริษัทจึงจัดทำ�จรรย�บรรณให้ทุกๆ	ฝ่�ย

ต้องยึดถือปฎิบัติ

	 บริษัทมีนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอย่�งเป็นท�งก�ร	 ซึ่งได้ผ่�นก�รทบทวนและอนุมัติ

จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ	และคณะกรรมก�รบริษัท	โดยบริษัท	ได้ผ่�นก�รรับรองแนวร่วมปฎิบัติของภ�ค

เอกชนในก�รต่อต้�นก�รทุจริต	เมื่อวันที่	22	มกร�คม	2559

	 นอกจ�กนี้	 คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

(Zero	 Tolerance	 Policy)	 โดยรวมถึงก�รห้�มจ่�ยสินบนเพื่อผลประโยชน์ท�งธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน	

บริษัทได้มีกระบวนก�รในก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่นที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รประกอบ

ธุรกิจของบริษัท	(RCSA:	Risk	Control	Self-Assessment)	อย่�งสม่ำ�เสมอทุกปี	และทบทวนม�ตรก�รจัดก�ร

คว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับ	 Zero-Tolerance	 พร้อมกำ�หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและควบคุมดูแล

เพื่อป้องกันและติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่นที่อ�จเกิดขึ้น	 โดยฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในของ

บริษัทจะทำ�หน้�ที่ติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อ

คณะกรรมก�รบริษัท	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้มีก�รจัดฝึกอบรมพนักง�นทุกระดับช้ันเพ่ือให้ทร�บนโยบ�ยและแนวท�ง

ปฏิบัติดังกล่�ว

	 ในปี	 2561	บริษัทได้สื่อส�รและจัดฝึกอบรมให้คว�มรู้แก่พนักง�นเกี่ยวกับนโยบ�ยและแนวปฏิบัติใน

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่อง	 เช่น	 จรรย�บรรณธุรกิจ	 นโยบ�ย

ของขวัญและก�รเลี้ยงรับรอง	 นโยบ�ยคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	 โดยพนักง�นส�ม�รถเข้�ถึงนโยบ�ย

ต่�งๆ	ผ่�น	 Intranet	ของบริษัท	รวมถึงก�รทำ�แบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และก�รปฏิบัติง�น	ผ่�นระบบ	

intranet	ของบริษัท	และนำ�ผลที่ได้ม�ประเมินระดับคว�มรู้คว�มเข้�ใจของพนักง�น	เพื่อปรับปรุงก�รสื่อส�ร

ให้พนักง�นมีคว�มเข้�ใจอย่�งทั่วถึง	 และตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ของตนในก�รส่งเสริมก�รต่อต้�นก�ร

คอร์รัปชั่น	 นอกจ�กนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักง�นทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด	ี

(Compliance	culture)	อีกด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561084

	 บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและแนวท�งในก�รติดต�มก�รประเมินผลก�รปฏิบัติใน

ก�รป้องกันและคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยกำ�หนดไว้ดังนี้

1.	 กำ�หนดให้ผู้บริห�รและพนักง�น	 ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นตนเองเก่ียวกับก�รปฎิบัติต�มคู่มือก�ร

	 กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำ�หนดขึ้น	อย่�งสม่ำ�เสมอ

2.	 จัดให้มีฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน	ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบระบบควบคุมภ�ยใน	ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�น

	 ก�รทุจริต	(Fraud	risk)	และให้ข้อเสนอแนะอย่�งต่อเนื่อง	โดยดำ�เนินก�รตรวจสอบต�มแผนก�ร

	 ตรวจสอบภ�ยในท่ีได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

	 ที่มีนัยสำ�คัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

3.	 จัดให้มีกระบวนก�รตรวจสอบ	ประเมินก�รควบคุมภ�ยใน	และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ครอบคลุม

	 ระบบง�นสำ�คัญต่�งๆ	 เช่น	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ก�รจัดทำ�สัญญ�	 เพื่อป้องกันและติดต�มคว�ม

	 เสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวท�งในก�รแก้ไขที่เหม�ะสม

4.	 จัดให้มีช่องท�งก�รรับแจ้งข้อมูล	เบ�ะแส	หรือข้อร้องเรียนก�รฝ่�ฝืน	ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย	หรือ

	 จริยธรรมของบริษัท	 หรือแนวท�งปฏิบัติในก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นหรือข้อ

	 สงสัยในร�ยง�นท�งก�รเงิน	หรือระบบก�รควบคุมภ�ยใน	โดยมีนโยบ�ยคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือ

	 เบ�ะแส	และจะเก็บรักษ�ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นคว�มลับ	

	 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รให้คว�มรู้แก่นักลงทุน	 ประช�ชนทั่วไป	 รวมถึงสถ�บันภ�ครัฐและ

เอกชน	 เพื่อเป็นก�รปลูกฝังก�รออมและก�รลงทุนและส่งเสริมให้ทุกคนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจม�กขึ้นเกี่ยวกับ

ก�รออมเงินผ่�นตล�ดทุน	 รวมถึงก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุน	 เนื่องจ�กในสังคมไทยปัจจุบันมี

แนวโน้มที่จะเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ	 กล่�วคือ	 เป็นสังคมที่วัยทำ�ง�นจะต้องรับภ�ระในก�รเลี้ยงดูผู้สูงอ�ยุที่เพิ่ม

ขึ้น	ดังนั้น		ในวัยทำ�ง�นจึงเป็นวัยที่จะต้องมีคว�มรู้ในเรื่องก�รจัดก�รดูแลด้�นก�รเงิน	เรียนรู้เรื่องก�รลงทุน

และรู้จักก�รออมเพื่อเสริมสร้�งร�ยได้ให้ม�กขึ้นเพื่ออน�คตที่มั่นคง	 จ�กส�เหตุสำ�คัญดังกล่�วนี้บริษัทได้

ตระหนักในเรื่องของคว�มจำ�เป็นด้�นก�รรณรงค์ให้คว�มรู้ในเรื่องของก�รว�งแผนก�รเงิน	 เรียนรู้ก�รลงทุน

และก�รออม	 ด้วยเหตุผลที่ว่�เรื่องเหล่�นี้ยังไม่เป็นที่เข้�ใจในสังคมส่วนใหญ่ม�กนัก	 ทั้งเรื่องของรูปแบบ

ก�รออมเงิน	 สัดส่วนในก�รลงทุน	 หรือแม้กระทั่งรวมไปถึงเทคนิคต่�งๆ	 ในก�รลงทุนให้เพิ่มพูนและมีผล

ตอบแทนสูงกว่�อัตร�เงินเฟ้อ	 เป็นต้น	 ดังนั้นก�รให้คว�มรู้กับประช�ชนทั่วไปจึงเป็นเจตน�รมณ์ที่บริษัท

ให้คว�มสำ�คัญเสมอม�และมุ่งเน้นให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นก�รออมในระยะย�วสำ�หรับก�ร

ดำ�รงชีพเพื่ออน�คตที่มั่นคง	 จึงทำ�ให้เกิดโครงก�รอบรมนักลงทุนรุ่นใหม่หล�กหล�ยโครงก�รต่อเนื่องอย่�ง

สม่ำ�เสมอ	

	 อย่�งไรก็ต�ม	 บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญในก�รให้คว�มรู้กับนักลงทุนที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพและมีก�ร

ลงทุนในตล�ดทุนอยู่แล้ว	โดยก�รให้คว�มรู้ดังกล่�วจะมุ่งเน้นเทคนิคและคว�มรู้ใหม่ๆ	เพื่อสร้�งเสริมร�ยได้

และก�รออมสำ�หรับก�รมุ่งหวังผลตอบแทน	รวมถึงกลยุทธ์ในก�รลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	และก�รวิเคร�ะห์

หลักทรัพย์ด้วย	Technical		เช่น	หลักก�รใช้	Elliott	Wave	เพื่อเทรด	Single	Stock	Futures	ด้วย	Block	Trade	

และ	Derivatives	Warrants	เป็นต้น

	 โดยในปี	2561	บริษัทได้จัดกิจกรรมก�รให้คว�มรู้ด้�นก�รลงทุนเป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้นกว่�	360	ชั่วโมง	

และมีผู้เข้�ฟังเป็นจำ�นวนรวมม�กกว่�	9,200	คน

3. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการลงทุนกับนักลงทุน ประชาชนทั่วไป
รวมไปถึงสถาบันภาครัฐและเอกชน 



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 085

	 •	ภาพรวมการปฏิบัติต่อแรงงาน

	 บริษัทมีก�รดำ�เนินง�นด้�นแรงง�นที่สอดคล้องกับนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	

ต�มนโยบ�ยด้�นทรัพย�กรบุคคล	ส่งเสริมให้บุคล�กรเป็นคนดี	ซื่อสัตย์	เป็นผู้มีน้ำ�ใจไมตรี	ประพฤติตนเป็น

ที่ไว้ว�งใจ	และได้รับก�รยอมรับนับถือจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน	มุ่งเน้นก�รทำ�ง�นที่เป็นธรรม	 โปร่งใส	

คำ�นึงถึงสภ�พแวดล้อมและผลประโยชน์โดยรวม	 มุ่งเน้นวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นให้บุคล�กรมุ่งม่ันในผลสัมฤทธ์ิ

ของง�นผูกพันคว�มสำ�เร็จขององค์กร	 และมีเอกภ�พในก�รทำ�ง�น	 ส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรให้เป็นผู้

รอบรู้	 เชี่ยวช�ญในง�น	มีผลง�นเป็นที่ประจักษ์ในทุกระดับ	บริห�รจัดก�รให้บุคล�กรได้รับค่�ตอบแทนและ

สวัสดิก�รที่เป็นธรรมและเหม�ะสม	มีคุณภ�พชีวิตที่ดี	มั่นคง	และปลอดภัย	ได้รับโอก�สและมีคว�มก้�วหน้�

ในก�รทำ�ง�นต�มคว�มส�ม�รถ	และก�รยกย่องชมเชย	

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	บริษัทมีพนักง�นทั้งหมด	934	คน	แบ่งเป็นเจ้�หน้�ที่ผู้แนะนำ�ก�รลงทุน

จำ�นวน	601	คน	พนักง�นด้�นปฏิบัติก�ร	จำ�นวน	333	คน	และบริษัทไม่มีพนักง�นชั่วคร�ว

	 สำ�หรับรอบปี	2561	บริษัทได้จัดกิจกรรมที่สำ�คัญเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีในก�รจ้�งง�น	ดังนี้		

1.	 ง�นสังสรรค์สำ�หรับพนักง�นสำ�นักง�นใหญ่และส�ข�ในกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	12	มกร�คม	2561

2.	 ง�นสังสรรค์สำ�หรับพนักง�นส�ข�ต่�งจังหวัด	เมื่อวันที่	1	กันย�ยน	2561

3.	 ง�นอบรมสร้�งแรงบันด�ลใจ	 เติมไฟในก�รทำ�ง�น	 (Inspiring	 Operational	 Excellence)	 สำ�หรับ

	 พนักง�นด้�นปฏิบัติก�ร	 (Back	Office	Support	 team)	ทั้งพนักง�นจ�กสำ�นักง�นใหญ่	 ส�ข�ใน

	 กรุงเทพฯ	และส�ข�ต่�งจังหวัด	เมื่อวันที่	1	กันย�ยน	2561

4.	 ง�นสังสรรค์สำ�หรับหัวหน้�ฝ่�ยง�นจ�กสำ�นักง�นใหญ่	 และผู้บริห�รจ�ก	Regional	 เมื่อวันที่	 18	

	 กันย�ยน	2561		

5.	 ง�นสร้�งก�รทำ�ง�นเป็นทีม	(Team	Building)	สำ�หรับหัวหน้�ฝ่�ยง�นทุกแผนก	ทั้งจ�กสำ�นักง�น

	 ใหญ่	 	ส�ข�ในกรุงเทพฯและส�ข�ต่�งจังหวัด	 รวมทั้งผู้บริห�รจ�ก	Regional	 	 เมื่อวันที่	 3	 –	4		

	 พฤศจิก�ยน	2561	

6.	 ง�นมอบเหรียญทองคำ�ร�งวัลสำ�หรับพนักง�นที่มีอ�ยุง�นย�วน�น	ในโครงก�ร	Maybank	Group	

	 Long	 Service	 Award	 เพื่อเป็นก�รตอบแทนและเชิดชูเกียรติในคว�มตั้งใจและอุทิศตนปฏิบัติ

	 หน้�ที่เพื่อบริษัทอย่�งซื่อสัตย์ด้วยดีตลอดม�	เมื่อวันที่	23	มีน�คม	2561	

	 •	ค่าตอบแทนสวัสดิการแก่พนักงาน

	 ก�รให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	 ซึ่งบริษัทถือว่�พนักง�นทุกคนเป็นทรัพย�กรที่มีคุณค่�ที่สุด	 เร�จึงให้

คว�มสำ�คัญต่อก�รดูแลพนักง�นอย่�งรอบด้�น	 ดูแลให้มีสุขภ�พก�ยและจิตใจที่แข็งแรง	 แบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้

จ่�ยของพนักง�น	โดยจัดสวัสดิก�รบ�งอย่�งครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักง�น	และคำ�นึงถึงผลตอบแทนที่

เหม�ะสมรวมถึงสภ�พก�รทำ�ง�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้

	 บริษัทยังทบทวนก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและก�รจัดสรรสวัสดิก�รแก่พนักง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ	 เพื่อให้

มั่นใจว่�ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่ส�ม�รถแข่งขันได้ในอุตส�หกรรมเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561086

	 ก�รจัดสวัสดิก�รที่เหม�ะสมแก่พนักง�น	พนักง�นทุกคนได้รับสวัสดิก�รอื่นๆ	เพื่อลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย	

รวมถึงส่งเสริมสวัสดิก�รคว�มเป็นอยู่ที่ดีของพนักง�นรวมไปถึงครอบครัวพนักง�น	 ให้มีพล�น�มัยที่แข็งแรง	

อันส่งผลดีต่อก�รปฏิบัติง�นและดำ�รงชีวิตของพนักง�นและได้มีก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์สวัสดิก�รเหล่�นี้

ให้พนักง�นทุกคนรับทร�บสิทธิ์ของตน	 ผ่�นท�งคู่มือพนักง�น	 และระบบอินทร�เน็ตของบริษัท	 โดย

สวัสดิก�รดังกล่�วมีดังนี้	

-	 สวัสดิก�รเงินช่วยเหลือ	 อ�ทิ	 เงินช่วยเหลือกรณีพนักง�น	 คู่สมรสของพนักง�นหรือบิด�	 ม�รด�

	 ของพนักง�นเสียชีวิต	เงินช่วยเหลืออื่นๆ

-	 สวัสดิก�รเงินกู้	อ�ทิ	เงินกู้เพื่อที่อยู่อ�ศัย	เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์	เป็นต้น

-	 กองทุน	อ�ทิ	กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	กองทุนเงินทดแทน	กองทุนประกันสังคม	

-	 สุขภ�พและประกันชีวิต	 บริษัทได้จัดให้มีก�รทำ�ประกันชีวิตและสุขภ�พสำ�หรับพนักง�นทุกคน

	 และยังได้จัดทำ�ประกันสุขภ�พให้กับคู่สมรสและบุตรของพนักง�นอีกด้วย

	 นอกจ�กนี้	ในปี	2561	บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พพนักง�น	โดยจัดให้มีก�รฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในร�ค�พิเศษ	และที่สำ�คัญบริษัทได้จัดสวัสดิก�รพิเศษสำ�หรับพนักง�นในก�รตรวจสุขภ�พได้ทุกโรงพย�บ�ล

ทั่วประเทศฟรี	ต�ม	package	ที่กำ�หนดไว้และห�กตรวจเกิน	package	จะได้รับก�รตรวจในร�ค�พิเศษ	

	 •	การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับหลักก�รด้�นสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐ�นของมนุษย์	

และเล็งเห็นว่�หลักก�รสิทธิมนุษยชนเป็นร�กฐ�นสำ�คัญในก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติและสงบสุข	 ซึ่งเป็นส่วน

สำ�คัญในก�รเพ่ิมคุณค่�ของทรัพย�กรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำ�คัญของธุรกิจในก�รเสริมสร้�งคุณค่�และเพิ่ม

ประสิทธิภ�พด้วยก�รไม่เลือกปฏิบัติ	 ส่งเสริมคว�มเท่�เทียมและคว�มเสมอภ�คภ�ยในองค์กร	 ให้คว�ม

สำ�คัญเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล	 เค�รพสิทธิและให้เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	 ไม่แบ่งแยกเพศ

และสถ�นะ	โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

-	 สนับสนุนและเค�รพสิทธิมนุษยชน	 โดยไม่สนับสนุน	 ไม่กระทำ�	 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�ร

	 ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ไม่ใช้แรงง�นเด็กและแรงง�นที่ผิดกฎหม�ย	 รวมถึงต่อต้�นก�รคุกค�ม

	 ท�งเพศทุกรูปแบบ

-	 ให้บริก�รด้วยม�ตรฐ�นสูงสุดและเท่�เทียมกันกับบุคคลทุกเพศ	 ทุกวัย	 ทุกสถ�นะ	 ทุกเชื้อช�ติ	

	 ทุกศ�สน�

-	 เปิดโอก�สด้�นก�รจ้�งง�นบุคล�กรอย่�งเท่�เทียมกัน	รวมไปถึงก�รจ้�งง�นบุคคลทุพพลภ�พ

-	 จัดให้มีนโยบ�ยและม�ตรก�รเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�	 รวมถึง

	 ระบบก�รควบคุมภ�ยในท�งด้�นข้อมูล

-	 เปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถร้องทุกข์ในเรื่องก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	

	 บริษัทยังมีนโยบ�ยก�รป้องกันก�รคุกค�มท�งเพศภ�ยในองค์กรอย่�งเป็นรูปธรรม	 โดยถือว่�ก�ร

คุกค�มท�งเพศเป็นอ�ชญ�กรรมร้�ยแรง	 แสดงให้เห็นถึงคว�มไม่ยอมอ่อนข้อต่อก�รคุกค�มท�งเพศไม่ว่�

ในรูปแบบใดๆ	 และจำ�กัดคว�มก�รกระทำ�ที่ถือเป็นก�รคุกค�มท�งเพศ	 เช่น	 	 ก�รแสดงออกท�งว�จ�เกี่ยว

กับเรื่องเพศอย่�งไม่พึงประสงค์	ก�รข่มขู่ท�งเพศ		ก�รเผยแพร่เรื่องเนื้อห�หรือรูปภ�พที่ล�มกอน�จ�รหรือ

แสดงถึงก�รคุกค�มท�งเพศ

	 ทั้งนี้	 บริษัทกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับผู้กระทำ�คว�มผิดในเรื่องดังกล่�ว	 และได้จัดให้มีช่องท�งในก�ร

แจ้งเบ�ะแสร้องเรียน	โดยข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นคว�มลับ



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 087

	 •	ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อนโยบ�ยคว�มปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

เทียบเท่�เป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจด้�นอื่นๆ	 ของบริษัท	 ทั้งนี้	 บริษัทได้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รคว�ม

ปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 โดยมีบทบ�ทและหน้�ที่ต�ม	

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�นบัญญัติไว้	

	 บริษัทประก�ศนโยบ�ยเร่ืองคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัย	และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นดังต่อไปน้ี

-	 คว�มปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	 ถือเป็นหน้�ที่รับผิดชอบในก�ร

	 ปฏิบัติง�นของพนักง�นทุกคน

-	 บริษัทจะสนับสนุนก�รออกประก�ศ	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และแนวปฏิบัติด้�นคว�มปลอดภัย	

	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมสอดคล้องกับม�ตรฐ�นและกฎหม�ย

	 ที่เกี่ยวข้อง

-	 บริษัทจะดำ�เนินก�รติดต�มเฝ้�ระวัง	ประเมิน	ควบคุมอันตร�ย	และจัดให้มีก�รปรับปรุงสภ�พ

	 แวดล้อมในก�รทำ�ง�นรวมถึงในสถ�นที่ทำ�ง�น

-	 มีก�รเผยแพร่ให้คว�มรู้	และสร้�งคว�มตระหนักในเรื่องคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัย	และสภ�พ

	 แวดล้อมในก�รทำ�ง�นแก่ผู้บริห�รและพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง

-	 พนักง�นทุกคนต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบคว�มปลอดภัย	ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัย	

	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นและข้อกำ�หนดต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด

-	 บริษัทจะทำ�ก�รติดต�ม	 ประเมินผลก�รดำ�เนินง�น	 และพัฒน�ปรับปรุงด้�นคว�มปลอดภัย	

	 อ�ชีวอน�มัย	และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง	

วิสัยทัศน์ ความปลอดภัยฯ

ของบริษัท (Safety Vision)

•	 มุ่งเน้นก�รดูแลสุขภ�พของพนักง�น

•	 สร้�งสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นให้เหม�ะสม 

	 ปลอดภัย	ปร�ศจ�กคว�มเสี่ยง

•	 เพื่อพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นและสร้�ง

	 คุณภ�พชีวิตที่ดีแก่พนักง�น

•	 ให้คว�มรู้สร้�งคว�มตระหนักเรื่องคว�มปลอดภัย

	 ในก�รทำ�ง�นให้กับพนักง�น

•	 ประเมินและควบคุมอันตร�ยต่�งๆ	ที่จะส่งผลต่อ

	 สุขภ�พพนักง�น

•	 ดูแลสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นให้เหม�ะสมและ

	 ปลอดภัย

•	 สร้�งเสริมให้พนักง�นมีสุขภ�วะที่ดีทั้งท�งด้�น

	 ร่�งก�ย	จิตใจ	อ�รมณ์และสังคม

พันธกิจความปลอดภัยฯ

ของบริษัท (Safety Mission)
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 กิจกรรมบรรยายความรู้ด้านการลงทุนให้แก่สถาบันการศึกษา

	 ในปี	 2561	 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้คว�มรู้ด้�นก�รลงทุนแก่สถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ	 จำ�นวนรวม	 50	

ชั่วโมง	 ทั้งสถ�บันก�รศึกษ�ภ�ยในประเทศรวมถึงสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งประเทศ	 โดยจัดอบรมให้คว�มรู้

พื้นฐ�นเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์	 คว�มรู้ด้�นก�รทำ�ง�นในส�ยง�นอ�ชีพด้�นธุรกิจท�งก�รเงิน	 เช่น	 ส�ย

ง�นวิเคร�ะห์	 (Research),	 ส�ยง�นว�ณิชธนกิจ	 (Investment	 Banking)	 รวมถึงส�ยง�นด้�นก�รตล�ดของ

ผู้แนะนำ�ก�รลงทุน	(Investment	Consultant)	เป็นต้น		โดยมีร�ยละเอียดคณะนักศึกษ�จ�กสถ�บันก�รศึกษ�

ที่เข้�เยี่ยมบริษัทในปี	 2561	 ดังนี้	 นักศึกษ�ภ�ควิช�ส�ข�ก�รเงิน	 คณะเทคโนโลยีก�รจัดก�ร	 มห�วิทย�ลัย

ร�ชมงคลศรีวิชัย	 วิทย�เขตนครศรีธรรมร�ช,	 นิสิตคณะอักษรศ�สตร์	 ภ�ควิช�ภ�ษ�ตะวันตก	 ส�ข�วิช�

ภ�ษ�สเปน	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย,	 นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท	 คณะเศรษฐศ�สตร์และก�รจัดก�รธุรกิจ	

มห�วิทย�ลัยแห่งช�ติล�ว,	 นิสิตคณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	 ภ�คอินเตอร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย,		

นิสิตคณะวิศวกรรมศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

	 นอกจ�กนี้	 ในปี	 2561	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของเย�วชนในเรื่องของก�รให้คว�มรู้และ

คว�มเข้�ใจในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์	 และก�รเริ่มต้นก�รลงทุนม�กยิ่งขึ้น	 จึงทำ�ให้เกิดกิจกรรมเดินส�ย

สัญจรก�รให้คว�มรู้กับเย�วชนในรั้วมห�วิทย�ลัย	 เพร�ะบริษัทตระหนักว่�เย�วชนรุ่นใหม่ควรได้รับคว�ม

รู้และคว�มเข้�ใจในด้�นก�รเงินก�รลงทุน	 ไม่ว่�จะเป็นในเรื่องของก�รให้คว�มรู้เรื่องคว�มสำ�คัญของก�ร

ลงทุน	ตลอดจนก�รเลือกใช้เครื่องมือก�รลงทุนให้เหม�ะสมและเกิดประสิทธิผลที่สุด	เนื่องจ�กบริษัทมองว่�

เย�วชนจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีผลต่อแรงขับเคลื่อนท�งสภ�พเศรษฐกิจได้อย่�งดี	 เพร�ะจะมีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถในด้�นก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินให้อยู่ในสภ�พที่ดี	 จนส่งผลต่อสภ�พเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศได้	 	 	 โดยได้จัดกิจกรรมให้คว�มรู้แก่นักศึกษ�ต�มสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ	 โดยในปีนี้	 ได้จัดกิจกรรม

สัมมน�สำ�คัญๆ	4	กิจกรรม	คือ	 	ก�รบรรย�ยพิเศษให้มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติแสตมฟอร์ด,	ก�รจัดสัมมน�

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ด้านเยาวชนและการศึกษา
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 การจัดกิจกรรมสัมมนาสัญจรแก่ลูกค้าในต่างจังหวัด

	 ในปี	2561	บริษัทได้จัดกิจกรรมสัมมน�สัญจรให้แก่ลูกค้�ในต่�งจังหวัดอย่�งต่อเนื่อง	จุดประสงค์เพื่อ

ให้ลูกค้�และนักลงทุนที่มีถ่ินพำ�นักในต่�งจังหวัดที่ส�ข�ของบริษัทตั้งอยู่รวมทั้งนักลงทุนจ�กจังหวัดใกล้เคียง	

ได้มีโอก�สรับฟังข้อมูลข่�วส�รแนวโน้มเศรษฐกิจและก�รลงทุนและได้ใกล้ชิดกับทีมวิจัยหลักทรัพย์	 เพื่อรับ

ฟังข้อมูลทิศท�งก�รลงทุนรวมถึงยังเป็นโอก�สที่ดีสำ�หรับก�รแนะนำ�ก�รใช้แอปพลิเคชั่นและโปรแกรมก�ร

ลงทุนที่หล�กหล�ย	 โดยในปี	 2561	 บริษัทได้เน้นก�รให้คว�มรู้แก่ลูกค้�ในเรื่องก�รลงทุนให้เหม�ะสมกับ

สภ�พเศรษฐกิจ	ได้แก่	สัมมน�หุ้นรับทรัพย์	รับโค้งสุดท้�ยปีจอ	ที่จังหวัดระยอง,	สัมมน�	Window	Dressing	

ซิ่งตัวไหน		ที่ห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�,	สัมมน�	Special	in	จันท์		ที่จังหวัดจันทบุรี,	สัมมน�ปรับพอร์ต	เปิด

ใจ	หุ้นไหนไปต่อ	ที่จังหวัดขอนแก่น,	สัมมน�เปิดใจหุ้น	New	High	ที่จังหวัดนครร�ชสีม�,	สัมมน�พบปะนัก

ลงทุนที่จังหวัดภูเก็ต	ในโอก�สที่เปิดส�ข�ภูเก็ตเป็น	International	Branch	แห่งแรกของบริษัท	เป็นต้น

      

ท�งวิช�ก�รร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในหัวข้อ	 “Post Today Wealth Campus ออมเพื่อความ

มั่นคง ต้องเริ่มตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย”	และก�รจัดสัมมน�วิช�ก�ร	“Fintech University Investment 

Challenge 2018”	ร่วมกับวิทย�ลัยน�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยมหิดล		นอกจ�กนี้	บริษัทยังได้ลงน�มในบันทึก

ข้อตกลงคว�มร่วมมือ	 (MOU)	 ด้�นวิช�ก�รเพื่อคว�มร่วมมือเป็นพันธมิตรด้�นก�รศึกษ�กับมห�วิทย�ลัย

น�น�ช�ติแสตมฟอร์ด	 โดยร่วมพัฒน�และส่งเสริมคว�มรู้ด้�นเศรษฐกิจ	 ก�รเงินและก�รลงทุน	 นำ�เสนอ

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�ในส�ข�บริห�รธุรกิจให้แก่ท�งมห�วิทย�ลัยอีกด้วย	

นับเป็นอีกบทบ�ทหน่ึงของบริษัทในก�รส่งเสริมและสนับสนุนคว�มรู้ด้�นก�รลงทุนให้แก่สถ�บันก�รศึกษ�

ต่�งๆ	อย่�งต่อเนื่อง	

2. ด้านการให้ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุน
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สัมมนาหุ้นรับทรัพย์ รับโค้งสุดท้ายปีจอ จังหวัดระยอง

สัมมนา Window Dressing ซิ่งตัวไหน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สัมมนา Special in จันท์ จังหวัดจันทบุรี

สัมมนาปรับพอร์ต เปิดใจ

หุ้นไหนไปต่อ จังหวัดขอนแก่น
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 การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

	 ในปี	 2561	 บริษัทมุ่งเน้นก�รสร้�งประสบก�รณ์ใหม่ๆ	 ให้แก่ลูกค้�และนักลงทุนม�กขึ้น	 โดยเน้นผู้

บรรย�ยหลักจ�กทีมนักวิเคร�ะห์ในร�ยก�ร	#ATO	(At	the	Open),	#ATM	(At	the	Market)	และ	#ATC	(At	the	

Close)	 ม�เป็นผู้บรรย�ยในง�นสัมมน�	 จุดประสงค์หลักเพื่อเปิดโอก�สให้นักลงทุนได้เข้�ม�มีประสบก�รณ์

ตรงในก�รเข้�รับฟังสัมมน�กับทีมนักวิเคร�ะห์อย่�งใกล้ชิด	 ประกอบกับเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง

ลูกค้�	 นักลงทุนและทีมนักวิเคร�ะห์	 โดยเนื้อห�หลักของก�รบรรย�ยในสัมมน�รูปแบบนี้	 คือ	 ก�รให้คว�ม

รู้พร้อมกับให้เทคนิคด้�นก�รลงทุนแบบวิเคร�ะห์เจ�ะลึกให้กับลูกค้�	 นักลงทุนรวมถึงสื่อมวลชนต่�งๆ	

นอกจ�กนี้	 ยังได้แนะนำ�วิธีก�รจัดพอร์ตให้เหม�ะสมกับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนอย่�งใกล้ชิด	 ได้แก่	 สัมมน�	

TIGER	TALK	Meet	and	Greet	with	#ATO,	สัมมน�	Coffee	Talk	เป็นต้น

 การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าสถาบันในประเทศ

	 ในปี	2561	ฝ่�ยหลักทรัพย์สถ�บันของบริษัทได้จัดกิจกรรมให้คว�มรู้กับลูกค้�สถ�บันในประเทศอย่�ง

ต่อเนื่อง	 ซึ่งในปีนี้	 ได้จัดเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น	 112	 ชั่วโมง	 วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้คว�มรู้กับลูกค้�สถ�บัน

ในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่อ�จจะส่งผลกับก�รลงทุนในยุคปัจจุบัน	 รวมถึงก�รให้คว�มรู	้

ก�รอัพเดทเทรนด์ก�รเปล่ียนแปลงก�รลงทุนในด้�นสภ�วะท�งเศรษฐกิจท่ีกำ�ลังเกิดข้ึน	โดยท�งฝ่�ยหลักทรัพย์

สถ�บัน	 ได้เชิญผู้เชี่ยวช�ญในด้�นของเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ตลอดจนบล๊อคเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับ

คว�มนิยมในด้�นของก�รลงทุน	ม�ให้คว�มรู้และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์อย่�งสม่ำ�เสมอ	อ�ทิเช่น	สัมมน�	

New	Era	of	 Fund	Management	and	 the	Rise	of	AI,	สัมมน�	Blockchain	A	Decentralized	Future,			

สัมมน�	Key	Drivers	of	Thailand’s	Growth	in	2H18	&	EEC	in	Action,		กิจกรรม	Corporate	day	ในหัวข้อ		

“Turnaround Stocks 2019”,	 เยี่ยมชมและวิเคร�ะห์ภ�คก�รท่องเที่ยวและก�รลงทุนจังหวัดเชียงใหม่,	

MKET-MACO	Roadshow	เป็นต้น
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 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและผู้แนะนำาการลงทุน

 ปี	 2561	 บริษัทมุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญเรื่องของทรัพย�กรบุคคลและก�รพัฒน�บุคล�กรเป็น

อย่�งม�ก	จึงได้จัดก�รอบรมให้กับบุคล�กรทั้งในส่วนของผู้ให้คำ�แนะนำ�ก�รลงทุน	(Investment	Consultant)

และในส่วนของบุคล�กรด้�นปฏิบัติก�รเพื่อส่งเสริมให้บุคล�กรของบริษัทมีคว�มพร้อมทั้งด้�นคว�มรู้	

ทักษะ	 และคว�มเชี่ยวช�ญในก�รทำ�ง�น	 รวมถึงก�รอบรมให้คว�มรู้ในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	 (Innovation	 and	 Technology)	 ที่เกิดขึ้น	 ประกอบกับมีก�รฝึกอบรมในเรื่องของก�รใช้เครื่องมือก�ร

ลงทุนต่�งๆ	 ที่ได้มีก�รพัฒน�ขึ้นม�ใหม่อย่�งต่อเนื่อง	 เนื่องจ�กบริษัทเล็งเห็นว่�ก�รให้คว�มรู้และพัฒน�

บุคล�กรและผู้แนะนำ�ก�รลงทุนอย่�งสม่ำ�เสมอจะทำ�ให้ก�รลงทุนของลูกค้�มีประสิทธิผลม�กขึ้น	 เพร�ะก�ร

พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	เป็นผู้มีคว�มคิดริเริ่มและสร้�งสรรค์	ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�และให้

คำ�ปรึกษ�กับลูกค้�อย่�งถูกต้อง	เช่น	ก�รอบรม	Basic	Offshore	Trading,	ก�รอบรม	Block	Trade	in	TFEX,		

สัมมน�อบรมต่อใบอนุญ�ต	Refresher	IC	License	และ	สัมมน�	MKET	Radars	เป็นต้น	

 นอกจ�กน้ี	 บริษัทยังมีก�รอบรมพิเศษท่ีได้เชิญวิทย�กรผู้เช่ียวช�ญจ�กบริษัทช้ันนำ�ในด้�นท่ีเก่ียวข้อง

เข้�ม�บรรย�ยและให้คำ�แนะนำ�ให้กับบุคล�กรในบริษัท	ได้แก่	บริษัท	Thaiquest,	บริษัท	Efinancethai,	 เช่น	

ก�รใช้โปรแกม	Aspen	for	Windows	Basic,	ก�รใช้โปรแกรม	Efin	Trade	Plus	Autotrade	เป็นต้น		ซึ่งรวม

เป็นก�รอบรมให้คว�มรู้เสริมทักษะด้�นต่�งๆ	ให้แก่บุคล�กรของบริษัทในปี	2561	รวม	155	ชั่วโมง

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
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 บริษัทปฎิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

 ในปี	 2561	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�นในด้�นของสุขภ�พอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อ

นำ�เสนอเรื่องร�วก�รให้คว�มรู้ด้�นก�รเสริมสร้�งร่�งก�ยให้แข็งแรง	ให้พนักง�นมีสุขภ�พดี		เสริมสติปัญญ�

และสม�ธิ		โดยบริษัท	จัดให้มีกิจกรรม	“โยคะ”	สอนให้แก่พนักง�นเป็นประจำ�	โดยมีก�รสอนที่ช่วยบรรเท�

อ�ก�รเจ็บปวดจ�ก	 “โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)”	 ซึ่งถือเป็นปัญห�หลักของพนักง�นส่วน

ม�ก	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภ�พก�ยและสุขภ�พใจ	 มุ่งเน้นให้พนักง�นมีสุขภ�พแข็งแรงม�กขึ้น

และทำ�ให้จิตใจแจ่มใส

	 นอกจ�กนี้	 บริษัทยังตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีสุขภ�พที่สมบูรณ์และแข็งแรง	 ประกอบกับ

ปัจจัยในเรื่องของวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่เร่งรีบ	 จึงอ�จส่งผลให้ข�ดก�รพักผ่อนและข�ดก�ร

ดูแลร่�งก�ย	อีกทั้งต้องเผชิญกับสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวนจนทำ�ให้เจ็บป่วยได้	ดังนั้น	บริษัทจึงอำ�นวยคว�ม

สะดวกให้กับพนักง�นโดยก�รจัดอ�ส�พย�บ�ลเคลื่อนที่	 “ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่”	 ให้กับพนักง�น	

โดยในปี	2561	จัดเป็นจำ�นวน	2	ครั้ง

 การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

 บริษัททบทวนก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและก�รจัดสวัสดิก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ	อีกท้ังยังได้จัดต้ังคณะอนุกรรมก�ร

ค่�ตอบแทนพิเศษ	 เพื่อกำ�กับและอนุมัติหลักก�รแนวท�งที่เกี่ยวข้องกับค่�ตอบแทนพิเศษและเงินร�งวัล

พิเศษของพนักง�น	 เพื่อให้ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนดังกล่�วเป็นไปในทิศท�งเดียวกันทั้งองค์กรและกลยุทธ์ของ

บริษัท

4. ด้านสุขภาพและสวัสดิการ

	 ในปี	 2561	 บริษัทยังคงส่งเสริมต่อเนื่องในด้�นของกีฬ�	 เนื่องจ�กเล็งเห็นว่�ก�รเล่นกีฬ�จะช่วยส่ง

เสริมด้�นสุขภ�พให้มีคว�มแข็งแรงม�กขึ้น	 เมื่อมีร่�งก�ยที่แข็งแรงแล้ว	 ก็จะส่งผลให้ด้�นจิตใจมีคว�มสุข

ไปด้วย	 ซึ่งบริษัทยังคงให้ก�รสนับสนุนเรื่อยม�	 ไม่ว่�จะเป็นกีฬ�แบดมินตัน	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เล่นต่อเนื่อง

ม�น�น	 โดยมีก�รจัดแข่งแบดมินตันครั้งใหญ่ประจำ�ปีระหว่�งบริษัทสม�ชิกของสม�คมบริษัทหลักทรัพย์

นอกจ�กนี้	 ยังรวมไปถึงกีฬ�ฟุตบอลที่บริษัทยังคงให้ก�รสนับสนุนในด้�นนี้ม�ย�วน�นด้วยเช่นกัน	 ทั้งใน

ส่วนของก�รเล่นเฉพ�ะภ�ยในระหว่�งพนักง�นเพื่อคว�มสมัครสม�นส�มัคคีและเสริมสร้�งสุขภ�พให้

แข็งแรง	 และก�รเล่นระดับภ�ยนอก	 เช่น	 ก�รแข่งขันฟุตบอลโบรกเกอร์คัฟระหว่�งทีมฟุตบอลของสม�คม

บริษัทหลักทรัพย์	 รวมถึงก�รแข่งขันนัดกระชับมิตรระหว่�งประเทศ	 โดยแข่งขันกับทีมของกลุ่มเมย์แบงก์	 จ�ก

ต่�งประเทศ	เป็นต้น	

5. ด้านกีฬา



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561094

	 ในปี	2561	บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในด้�นของสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอย่�ง

ม�ก	 เนื่องจ�กในปัจจุบันได้เกิดปัญห�โลกร้อนขึ้น	 โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กเรื่องของขยะต่�งๆ	ที่ไม่ได้ถูกทิ้ง

ให้ถูกที่หรือถูกวิธี	ส่งผลให้เกิดป็นมลพิษต่�งๆ	ไม่ว่�จะเป็นมลพิษท�งอ�ก�ศตลอดจนมลพิษท�งน้ำ�	เป็นต้น

	 ด้วยส�เหตุดังกล่�ว	 บริษัทจึงได้รณรงค์เรื่องก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยก�รทำ�กิจกรรมส่งเสริมก�ร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น	 เพร�ะตระหนักว่�ก�รกำ�จัดทรัพย�กรที่ไม่ใช้แล้ว	 หรือที่เรียกกันว่�กำ�จัดขยะจะต้อง

อ�ศัยคว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลักก�รอย่�งถูกต้องเพื่อที่จะจัดก�รกับทรัพย�กรที่ไม่ใช่แล้วให้ได้ประสิทธิภ�พ

ม�กที่สุด	 (Waste	 Management)	 ซึ่งบริษัทได้ยึดหลัก	 3R	 (Reduce,	 Reuse,	 Recycle)	 ม�เป็นตัวกำ�หนด

ทิศท�งในก�รจัดสรรกับทรัพย�กรที่ไม่ใช้แล้ว		โดยในปี	2561	ได้จัดกิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อมหลักๆ	จำ�นวน	

5	กิจกรรม	จำ�นวนรวม	20	ชั่วโมง	

         

 ในเดือนกันย�ยน	 2561	 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ปฎิบัติต�มนโยบ�ยของกลุ่มบริษัท

เมย์แบงก	์ ซ่ึงในทุกปีกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ท่ัวโลกร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในวันเดียวกันพร้อมๆ	 กันท่ัว

ทุกประเทศ	 โดยใช้ชื่อว่�	 Global	 CR	Day	 ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญและมุ่งเน้นไปในด้�นของก�ร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โดยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมในส่วนของท้องทะเล	ดังนั้น	ในปีนี้บริษัทจึง

ได้เลือกจัดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม	ในชื่อกิจกรรม	“SAVE THE SEA”	ปลูกปะก�รังและปล่อย

ลูกปล�ฉล�มสู่ทะเล	 เพื่อรักษ�ระบบนิเวศน์และสร้�งระบบสมดุลให้กับทะเล	 บริษัทได้เลือกจัดกิจกรรมที่

หน่วยบัญช�ก�รน�วิกโยธิน	 อำ�เภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 เพร�ะเล็งเห็นว่�เป็นหน่วยง�นรัฐบ�ลที่มีก�รดูแล

และก�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ	 จึงทำ�ให้เกิดคว�มมั่นใจได้ว่�ปะก�รังและลูกปล�ฉล�มที่ได้ทำ�ก�รปล่อยสู่

ทะเลนั้นจะมีก�รเจริญเติบโตและส�ม�รถส่งผลในเรื่องของก�รสร้�งสมดุลและรักษ�ระบบนิเวศน์ท�งท้อง

ทะเลได้	โดยได้จัดกิจกรรมจำ�นวน	5	ชั่วโมง	และมีพนักง�นและครอบครัวร่วมง�นกว่�	150	คน	

6. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม Global CR Day ปลูกปะการังและปล่อยลูกปลาฉลาม เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 095

	 บริษัทได้เข้�ร่วมโครงก�รกับ	 “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”	 โดยทำ�

หน้�ที่เป็นศูนย์กล�งในก�รรับบริจ�คอุปกรณ์มือถือและส่ืออิเลคทรอนิกส์

ทุกชนิด	 เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับโครงก�รฯ	 เพื่อนำ�ไปรีไซเคิล	 (Recycle)	

ด้วยวิธีที่ถูกต้อง	 ซึ่งจุดประสงค์หลักของโครงก�รนี้	 คือก�รณรงค์ก�รกำ�จัด

ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่�งถูกต้อง	 ถูกวิธี	 เพร�ะจะช่วยให้สภ�พแวดล้อมดีขึ้น	

ไม่ก่อให้เกิดมลภ�วะท�งส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนส่งผลให้คุณภ�พชีวิตดีข้ึนอีกด้วย 

	 นอกจ�กนี้	 โครงก�รนี้ยังมีส่วนช่วยชุมชนและสังคมในเรื่องของก�ร

พัฒน�เด็กและเย�วชนในส่วนของคว�มทัดเทียมท�งก�รศึกษ�	 ซึ่งร�ยได้

หลังจ�กก�รนำ�ไปรีไซเคิลแล้วนั้น	จะนำ�ไปให้ต�มมูลนิธิ	หรือ	สม�คม	รวมไป

ถึงองค์กรท�งก�รกุศล	ตลอดจนโรงเรียนต�มถิ่นทุรกันด�ร	โดยจะเป็นรูปแบบก�รให้ทุนก�รศึกษ�หรืออยู่ใน

รูปแบบของก�รสนับสนุนอุปกรณ์ท�งก�รเรียน	เป็นต้น

 บริษัทยังคงให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รดูแลสังคมและส่ิง

แวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง	 จึงได้ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์กล�งรวบรวม

ฝ�อลูมิเนียมและกระป๋องอลูมิเนียมจ�กพนักง�นรวมถึงส�ข�

ต่�งๆ	ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่�งจังหวัด	 ในโครงก�ร	“ทิ้ง เพื่อ 

ให้”		รวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมบริจ�คให้แก่สม�คมคนพิก�ร

ท�งก�รเคลื่อนไหวส�กล	 เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน

ก�รทำ�อุปกรณ์ข�เทียม	 ไม้ค้ำ�ยัน	 ตลอดจนอุปกรณ์ต่�งๆ	 ที่

จะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้พิก�รต่อไป	ซึ่งในปีนี้	บริษัท	

ได้รวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมเป็นจำ�นวนรวม	400	ชิ้น

โครงการ “ทิ้ง เพื่อ ให้” เพื่อสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

รณรงค์รักษ์โลก ร่วมกับโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

กิจกรรมอาสาประดิษฐ์สมุดทำามือ “Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง”



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561096

	 ในปี	 2561	 บริษัทยังคงตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ

ของกลุ่มคนพิก�รอย่�งต่อเนื่อง	 โดยเล็งเห็นว่�กลุ่ม

คนพิก�รในสังคมมีจำ�นวนม�กที่ยังข�ดโอก�สในด้�น

ต่�ง	ๆ	ไม่ว่�จะเป็นด้�นสิทธิขั้นพื้นฐ�น	ตลอดจนสิทธิ

ในด้�นของก�รประกอบอ�ชีพ	 อันสืบเนื่องจ�กก�ร

ข�ดอุปกรณ์และเครื่องมือให้คว�มรู้ที่ไม่เอื้ออำ�นวย	

เป็นต้น

	 บริษัทจึงมุ่งมั่นสืบส�นเจตน�รมณ์ในเรื่องก�รมี

ส่วนช่วยเหลือในปัจจัยดังกล่�ว	 โดยได้จัดกิจกรรม

รวบรวมปฎิทินเก่�ที่ไม่ใช้ง�นแล้วของปีที่ผ่�นม�จ�กพนักง�นในบริษัทตลอดจนเพื่อนฝูงและเครือญ�ติ

ของพนักง�นที่อย�กมีส่วนร่วม	 	 นำ�ไปบริจ�คให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีก�รศึกษ�เพื่อคนต�บอด	 มูลนิธิช่วยคน

ต�บอดแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์	 จำ�นวน	 350	 เล่ม	 เพื่อนำ�ไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ใช้

สำ�หรับเป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับคนต�บอด	 พัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น	 และในขณะเดียวกันก็เพื่อ

รณรงค์ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งคุ้มค่�ด้วยก�รนำ�กระด�ษม�รีไซเคิล	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ซึ่งโครงก�รนี้บริษัทได้ให้ก�รสนับสนุนอย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี	2559

บริจาคปฏิทินเก่า เพื่อนำาไปทำาเป็นอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

	 บริษัทยังคงตระหนักในด้�นก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�	โดยได้จัดกิจกรรมจิตอ�ส�ร่วมประดิษฐ์สมุด

ทำ�มือ	ในโครงก�ร	“Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง”	ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิบูรณะชนบท

แห่งประเทศไทยในพระร�ชูปถัมภ์	 จุดประสงค์เพ่ือนำ�กระด�ษท่ีไม่ได้ใช้ง�นแล้วม�ประดิษฐ์ให้ก่อเกิดประโยชน์

สุงสุด	(Reuse)	ซึ่งบริษัทได้เชิญวิทย�กรจ�กโครงก�ร	Paper	Ranger	จิตอ�ส�สมุดเพื่อน้อง	ม�เป็นวิทย�กร

เพื่อบรรย�ยคว�มรู้และสอนวิธีทำ�สมุดทำ�มือให้กับพนักง�นได้ลงมือประดิษฐ์สมุดด้วยตนเอง		ซึ่งสมุดทำ�มือ

ทั้งหมดหลังจ�กนี้	 จะนำ�ไปให้กับโรงเรียนต�มถิ่นทุรกันด�รหรือโรงเรียนที่ข�ดแคลนอุปกรณ์ก�รเรียนต่อไป		

ซึ่งบริษัทหวังว่�บริษัทจะส�ม�รถเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้กับเด็กและเย�วชนที่ข�ดแคลน

โอก�ส	 โดยมีพนักง�นทั้งในส่วนของสำ�นักง�นใหญ่และพนักง�นส�ข�เข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน	 70	 คน	 ใช้

เวล�ทำ�กิจกรรม	4	ชั่วโมง	ซึ่งคิดเป็นจำ�นวนสมุดทั้งหมด	200	เล่ม
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♦รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ได้รับแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายยทุธ  วรฉตัรธาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายเซียง ชิน ลี(1) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดนิ(2) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   

5. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม(3) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
(1) ลาออกเม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 2561 
(2) กลต. ให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 14 พ.ค. 2561 
(3) กลต. ให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2561 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุ เพ่ือพจิารณาผลการปฏิบตังิานของบริษัท และกิจกรรม

ตา่ง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 9 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

การประชมุ 
นางสาวโสภาวดี  

เลศิมนสัชยั 

นายยทุธ 

วรฉตัรธาร 

นายเซียง  

ชิน ล ี

นายฮานส์ โจฮาน 

แพทริค แซนดิน 

ดร. อารีพงศ์ 

ภู่ชอุ่ม 

ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต

ของบริษัท 
ครัง้ท่ี วนัท่ีประชมุ 

1/2561 31 ม.ค. 61      
 

(งบปี 2560) 

2/2561 13 ก.พ. 61      - 

3/2561 28 ก.พ. 61      - 

4/2561 22 มี.ค. 61      - 

5/2561 30 เม.ย. 61   -   
  

(งบ Q1/61) 

6/2561 21 ม.ิย. 61     - 

7/2561 1 ส.ค. 61     
  

(งบ Q2/61) 

8/2561 20  ก.ย. 61     - 

9/2561 7 พ.ย. 61      
  

(งบ Q3/61) 

หมายเหต:ุ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทคือ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (EY Office Limited) 

  

รายงานการกำากับดูแลกิจการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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♦รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦
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ทัง้นี ้ในการประชุมนัน้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร ซึ่งเป็นตวัแทนของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตของบริษัท เพ่ือให้ความเห็นในประเดน็สําคญั เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนีร้ายงานการตรวจสอบได้ถูก

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบทกุครัง้ โดยประเดน็สําคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการ มีดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องประจําปี 2560 และงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 

2 และไตรมาสท่ี 3 ประจําปี 2561 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากดั) ซึ่งงบการเงินดงักล่าวข้างต้นมีความถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

และวธีิปฏิบตัทิางการบญัชีและรายงานทางการเงิน การดํารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชีท่ีสําคญั และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ทัง้นีย้ังได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบญัชีต่อกรณีปัญหาหรือ

ข้อจํากดัท่ีอาจเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งก็ได้รับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีดีมาโดยตลอด  

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพ่ือปรึกษาหารือกัน

อย่างอิสระถึงการได้รับข้อมลู การตรวจสอบข้อมลูท่ีมีสาระสําคญัในการจัดทํางบการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ ใช้งบการเงิน อีกทัง้ยังได้

พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในต่อการวางแผนเพ่ือควบคุมวิธีการและการ

ควบคมุการประมวลข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ และยงัพิจารณาเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู เพ่ือ

ลดโอกาสการเกิดกรณีทุจริตทุกรูปแบบหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดโดยพิจารณาของบริษัทหรือ

บคุคลภายนอก 

2. สอบทานและอนุมตัิแผนงานการตรวจสอบประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายในสําหรับปี 2561 พร้อมทัง้ให้

ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ สอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้วางแผนไว้

เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนงานการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้มีการตรวจพบโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือ

ข้อบกพร่องตา่งๆ ของระบบการควบคมุภายใน   ตลอดจนจดัทําแนวทางและสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิเก่ียวกับ

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี กรณีท่ีเห็นวา่ยงัมีเร่ืองท่ีควรได้รับการตรวจสอบเพิม่เตมิ คณะกรรมการตรวจสอบก็

ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบและรายงานเพิม่เตมิอีกด้วย 

3. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในประจําปี 2561 รวมถึงการตรวจสอบภายใน และการ

บริหารความเส่ียง รับทราบผลการปฏิบตัิงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งพิจารณาเห็นว่า

บริษัทมีความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีดี ทัง้นี ้หน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี และคณะกรรมการบริหารของบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูยังได้ให้ความสําคญั โดยได้มีการกําชับ

พนกังานและหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีได้รับรายงาน จนทําให้คณุภาพของ

การปฏิบตังิานดีขึน้เป็นลําดบั 

4. สอบทานการปฏิบตังิานตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณและ

จริยธรรม รวมถึงการปฏิบตัติามนโยบายของบริษัท หรือประเดน็ตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งการปฏิบตังิานของบริษัทสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิบตัิงานของหน่วยงานกํากับดแูล อย่างไรก็

ตาม สําหรับประเด็นท่ีอาจปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการอย่างเป็นสาระสําคัญ 
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การควบคุมภายใน

และการบริหารจัดการความเสี่ยง♦การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦

หน้า 100 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 โดยกรรมการตรวจสอบ (ซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระของบริษัท) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ

ภายในประจําปี 2560 ตามแบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 

• องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control and Environment) 

• การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

• การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)  

• ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) 

• ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)   

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองสําคัญ เช่น การกําหนดหน้าท่ีความ

รับผดิชอบของผู้บริหารและพนักงาน การจัดทําระเบียบ วิธีการปฏิบตัิงาน ตลอดจนข้อพึงปฏิบตัิทางจริยธรรม (Code of 

Conduct) พร้อมทัง้ยงัได้ตระหนกัและสง่เสริมให้มีระบบงานท่ีเอือ้ให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินการไปได้ตามท่ีบริษัท 

มุ่งหวัง นอกจากนี ้บริษัทยังได้ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอในเร่ืองการพิจารณาไตร่ตรองถึงลักษณะความเส่ียง  

การวเิคราะห์ผลกระทบหรือโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดขึน้ และการกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบั

ท่ีเหมาะสม และยงัให้มีการกําหนดอํานาจสัง่การท่ีชดัเจน การแบง่แยกหน้าท่ีท่ีอาจเอือ้ให้เกิดการกระทําทุจริตออกจากกัน 

การกําหนดขัน้ตอนการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

บริษัทยังได้ให้ความสําคญักับการส่ือสารข้อมลู ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยจะคํานึงถึง 

เนือ้หาท่ีจําเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ ความถูกต้องสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบนั รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย และการจัดเก็บท่ีดี 

นอกจากนี ้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระทัง้ภายในและภายนอก และทําการปรับปรุงแก้ไข

แนวทางปฏิบตังิานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างสม่ําเสมอ  อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุ

ภายในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่ปัจจบุนับริษัท มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

บริษัทให้ความสําคญัในการควบคมุภายในของบริษัท ด้วยการแตง่ตัง้และมอบหมายบุคคลท่ีมีประสบการณ์และ

ความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นผู้ ดําเนินการ โดยบริษัทแต่งตัง้ นางวริยา วรวัฒนเมธีกุล ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานผู้

ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบคุคลดงักลา่ว เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจการเงิน เคยได้รับ

การอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในได้แก่ Audit Methodologies, Effective 

Internal Audit, FATCA Updating Rules and Workshop จดัอบรมโดย Maybank, BOT Report Preparation (Offshore 

Trading) จดัโดยธนาคารแห่งประเทศไทย, Updating Rules of AML/CFT จัดอบรมโดยสมาคมหลกัทรัพย์ไทย, COSO-

Internal Control Integrated Framework และ Internal Control-Thailand 4.0 จดัอบรมโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ เป็นต้น ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ของบริษัท จะต้องผา่นการอนมุตั ิ(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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♦การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦

หน้า 101 

 

นอกจากนี ้บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการ

ปฏิบตัิงาน (Compliance Department) เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกํากับ

ดแูลการประกอบธรุกิจของบริษัท มีหน้าท่ีความรับผดิชอบ ในการเป็นศนูย์กลางการกํากับดแูลการดําเนินธุรกิจของ บริษัท

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

(Compliance Policy) โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือ

หน่วยงาน และพนกังานต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย รวมถึง มีการส่ือสารกบัพนกังานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคน

มีหน้าท่ี และความรับผดิชอบในการศกึษาและทําความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีรับผิดชอบ 

และปฏิบตัใิห้ถกูต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
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♦รายการระหว่างกัน♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦
 

หน้า 102 

• ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีผ่านมาเป็นรายการท่ีมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทํา

รายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จะถูกกําหนดให้เป็นไป

ตามปกตธิรุกิจทัว่ไป และคา่ตอบแทนท่ีได้รับและจ่ายชําระเป็นราคาตลาดท่ียตุธิรรม   

• นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน   

เพ่ือก่อให้เกิดการเอือ้ประโยชน์กันในการทําธุรกิจหลักทรัพย์อย่างโปร่งใส บริษัทยังคงมีนโยบายในการทํา

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ

ดําเนินการค้าปกต ิและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทจะได้ให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริหารจะปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้กําหนดขึน้

และคณะกรรมการบริหารจะไมอ่นมุตัริายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอ่ืนใด

กบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือ

จําหน่ายทรัพย์สนิท่ีสําคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบ

บัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับ

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อสนเทศของบริษัทจด

ทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

รายการระหว่างกัน
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♦ข้อมูลทางการเงนิที่สําคัญ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦
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งบการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

       2559      2560      2561 

สนิทรัพย์รวม 16,802.59 18,924.14 16,359.52 

หนีส้นิรวม 11,888.24 14,269.12 11,798.40 

สว่นของผู้ถือหุ้น 4,914.35 4,655.02 4,561.12 

ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 13,972.86 14,961.66 13,769.78 

รายได้รวม 3,668.57 3,261.08 2,789.37 

กําไรสทุธิ 974.49 638.63 391.29 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 1.71 1.12 0.69 

 

อัตราสวนทางการเงิน 

       2559      2560      2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability 

Ratio) 
   

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 82.70 82.30 81.07 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 26.54 19.58 14.03 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.02 13.35 8.49 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 18.32 18.82 10.71 

    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 

Ratio) 
   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 5.60 3.58 2.22 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.21 0.18 0.16 

    

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    

อตัราสว่นสนิทรัพย์คลอ่งตวัตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 5.88 12.86 6.16 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.42 3.07 2.59 

    

อัตราส่วนอ่ืน ๆ     

อตัราสว่นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตอ่สนิทรัพย์ (%) 3.84 10.81 3.90 

เงินกองทุนสภาพคลอ่งสทุธิ คํานวณตามเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. (%) 45.34 24.47 42.20 

 

ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
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♦การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ♦ 

♦รายงานประจาํปี 2561♦ 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 – 2561 สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงินของบริษัทสําหรับปี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 แห่งบริษัท สํานกังาน อี

วาย จํากัด ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินท่ีได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทสําหรับปี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 แห่งบริษัท สํานกังาน อี

วาย จํากัด ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินท่ีได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จํากดั (มหาชน)”) (“บริษัท”) เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 42 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ท่ีปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัทยงัดําเนินธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ(ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน) การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และบริษัทยังได้รับใบอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(Derivatives Agent) ตามพระราชบญัญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 บริษัทได้ผา่นการคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของ 

บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และได้ผ่าน

การคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของ บริษัท สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing House: TCH) เพ่ือ

ประกอบธรุกรรมการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าผา่นตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยท่ีผ่านมารายได้ส่วน

ใหญ่ของบริษัทมาจากการประกอบธรุกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  

บริษัทให้บริการแก่นักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบันทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท เมย์แบงก์   

กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร์ และเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกตลาด

หลกัทรัพย์ทัง้ในภมูภิาคเอเชียและตลาดหลกัทรัพย์หลกัๆ ของโลก โดยมีเครือขา่ยในหลายประเทศทัว่โลก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

ในบริษัทโดยมีการถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 83.25 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้ว  

อย่างไรก็ตาม เม่ือปี 2554 บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด ได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดย 

Maybank IB Holdings Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร เมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad) ประเทศ

มาเลเซียได้ทําการซือ้หุ้นและทําคําเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากดั ทําให้ปัจจุบนั Maybank 

การวิเคราะห์และคำาอธิบาย

ของฝ่ายจัดการ
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IB Holdings Sdn Bhd ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ100 ของบริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากัด แต่การเปล่ียนแปลง

ดงักลา่วยงัไมมี่ผลกระทบตอ่นโยบายการบริหารและบคุลากรของบริษัทแตอ่ย่างใด 

ในปี 2560 – 2561  บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.83 และ 6.14 ของมลูค่าการซือ้ขายรวมของทัง้ตลาดใน    

แตล่ะปีตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 18,924.14 ล้านบาท หนีส้ินรวม 14,269.12 

ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 4,655.02 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 

16,359.52 ล้านบาท หนีส้นิรวม 11,798.40  ล้านบาท และสว่นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,561.12 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ของ

บริษัทส่วนใหญ่เป็นลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึ่งมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับปริมาณการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ท่ีอยู่ระหวา่งช่วงชําระราคา T+2 (2560: T+3) ก่อนวนัสิน้งวดบญัชี หากลกูค้ามีปริมาณการซือ้ขายมาก ในช่วง 

2 วนัสดุท้าย (2560: 3 วนัสดุท้าย) ของงวดบญัชีนัน้ๆ จะทําให้ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า มียอด 

คงค้างมาก ส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ การเพิ่มขึน้/ลดลงของสินทรัพย์รวมในแต่ละสิน้งวดบญัชีท่ีเกิด

จากการเพิม่ขึน้/ลดลงของลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวไม่ได้สะท้อนผลการดําเนินงานของ

บริษัทอย่างมีนยัสําคญั ในสว่นของภาระหนีส้นินัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 องค์ประกอบท่ีสําคญัของหนีส้ินของบริษัท

ประกอบไปด้วยเจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมถึงตราสารหนีท่ี้ออก

และเงินกู้ ยืมอ่ืนซึ่งมียอดทัง้สิน้ 1,225.40 ล้านบาท 2,965.00 ล้านบาท และ 6,806.39 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

• ในปี 2561 บริษัทเป็นบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์อันดบั 2 ของประเทศไทย แต่เป็นบริษัทนายหน้า

ซือ้ขายหลกัทรัพย์อนัดบั 1 ของประเทศไทยมาตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองตัง้แต่ปี 2545 - 2560 โดย

มีปัจจยัท่ีแขง็แกร่งสนบัสนนุ ดงันี ้ 

ความได้เปรียบในเชงิแข่งขันของบริษัท 

1. บริษัทมีสาขา 42 แห่ง (ไม่รวมสํานักงานใหญ่) กระจายทั่วประเทศ โดยมีลกูค้าถึงประมาณ 198,101 

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สง่ผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. บริษัทมีพนกังานการตลาดจํานวน 606 คน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็นทีมงานด้านการตลาด

ของการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย 

บริษัทมีสว่นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินทัง้สิน้ 4,561.12 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราส่วน

เงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิตอ่หนีส้นิทัว่ไปและทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเท่ากบัร้อยละ 42.20 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทมีทีมงานฝ่ายวาณิชธนกิจซึ่งรับผิดชอบงานด้านท่ีปรึกษาทางการเงินและจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ จํานวนรวมทัง้สิน้ 

21 คน ครอบคลมุการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินประเภทต่างๆ ตัง้แต่การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกตราสารทุนและตราสารหนี ้การเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ

ครอบงํากิจการ และการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการทํารายการประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก

องค์กรตา่งๆ เป็นอย่างสงู และได้รับมอบหมายงานอย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2561 บริษัทได้รับมอบหมายในการเป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงินและและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร่วม หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เจ้าพระยา    

มหานคร จํากัด (มหาชน) (CMC) มลูค่า 750 ล้านบาท ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
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บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน) (CMAN) มูลค่า 97 ล้านบาท  บริษัทยังได้ร่วมเป็นผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการ        

จดัจําหน่ายร่วมของ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) มลูค่า 5.47 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับการ

ได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์และตวัแทนในการทําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด 

(มหานชน) (TICON) โดยบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จํากดั มลูคา่ 24,262.43 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับการ

ได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์และตวัแทนในการทําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ของ บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากัด (มหาชน) (MK) 

โดยบริษัท ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด มลูค่า 4,067.24 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินของ บริษัทเจเอ็มที 

เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จํากดั (มหาชน) ในการเข้าลงทนุใน บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มลูค่า 

400 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการลงทุนในโครงการ

พลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ของ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) มลูค่า 160,279 ล้านบาท และ        

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) (CPN) มลูค่า 1,200 

ล้านบาท 

• บริษัทมีทีมงานฝ่ายวิจัยหลกัทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จํานวน 21 คน ครอบคลมุการ

วเิคราะห์ทัง้ปัจจยัพืน้ฐาน ด้านเทคนิคและการวเิคราะห์เศรษฐกิจ 

• บริษัทมีทีมผู้บริหารซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลกัทรัพย์มานานกว่า 20 ปี และมี

บคุลากรท่ีมีคณุภาพและความคดิสร้างสรรค์ในการทํางาน  

แหลง่ท่ีมาของรายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ กําไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทนุและตราสารอนพุนัธ์ ดอกเบีย้และเงินปันผล ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ และรายได้อ่ืน โดยสดัส่วนของ

รายได้แตล่ะประเภทรวมถึงการเตบิโตแสดงได้ดงันี ้

 

รายได้ 2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 2,408.45 65.65 1,839.95 56.42 1,571.00 56.32 

ค่านายหน้าซือ้ขายสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าและอ่ืนๆ 
173.68 4.73 137.95 4.23 183.60 6.58 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 80.90 2.21 273.23 8.38 75.49 2.71 

กําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 30.59 0.83 8.96 0.28 (132.99) (4.77) 

กําไรจากตราสารอนุพันธ์ 40.19 1.10 102.10 3.13 172.80 6.20 

ดอกเบีย้และเงนิปันผล 220.95 6.02 229.91 7.05 221.04 7.92 

ดอกเบีย้เงนิให้กู้ยืมเพ่ือซือ้หลักทรัพย์ 659.91 17.99 596.26 18.28 640.51 22.96 

รายได้อ่ืน 53.90 1.47 72.72 2.23 57.92 2.08 

รวม 3,668.57 100.00 3,261.08 100.00 2,789.37 100.00 
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• รายได้ค่านายหน้า  

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ จํานวน 1,839.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 

ซึ่งบริษัทมีรายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ จํานวน 2,408.45 ล้านบาท และมีรายได้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าและอ่ืนๆ จํานวน 137.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการซือ้ขายสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าและอ่ืนๆ จํานวน 173.68 ล้านบาท โดยสาเหตท่ีุทําให้รายได้ค่านายหน้าของบริษัท (ซึ่งรวมถึงรายได้ค่านายหน้า

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และรายได้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและอ่ืนๆ) ในปี 2560 ลดลงเม่ือเทียบกับปี 

2559 เป็นผลมาจากภาวการณ์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีลดลงเช่นเดียวกนั 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ จํานวน 1,571.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 

ซึ่งบริษัทมีรายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ จํานวน 1,839.95 ล้านบาท และมีรายได้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าและอ่ืนๆ จํานวน 183.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าและอ่ืนๆ จํานวน 137.95 ล้านบาท โดยสาเหตท่ีุทําให้รายได้คา่นายหน้ารวมของบริษัทในปี 2561 ลดลงเม่ือเทียบ

กบัปี 2560 เป็นผลมาจากการภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

 

• รายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า 

บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ได้แก่ 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กําไรจากตราสารอนุพนัธ์ ดอกเบีย้และเงินปันผล ดอกเบีย้

เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ และรายได้อ่ืนๆ  

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการ กําไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ (สทุธิ) 

ดอกเบีย้และเงินปันผล ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ และรายได้อ่ืนๆ เท่ากับ 273.23, 111.06, 229.91, 596.26, 

และ 72.72 ล้านบาท ตามลําดบั 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการ กําไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ (สทุธิ) 

ดอกเบีย้และเงินปันผล ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ และรายได้อ่ืนๆ เท่ากบั 75.49, 39.81, 221.04, 640.51, และ 

57.92 ล้านบาท ตามลําดบั 

• หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษัทได้จําแนกลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เร่ืองการจดัทําบญัชีท่ีเก่ียวกบัลกูหนีด้้อยคณุภาพของบริษัทหลกัทรัพย์ โดยบริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็ม

จํานวนสําหรับมลูหนีจ้ดัชัน้สงสยัจะสญู 

หนีด้้อยคณุภาพของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 266.41 ล้านบาท บริษัทได้ระงับการรับรู้รายได้

ทัง้จํานวน ซึ่งหนีด้้อยคณุภาพดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทหลกัทรัพย์  

นิธิภทัร จํากดั ท่ีเกิดขึน้ก่อนการเข้ามาถือหุ้นของบริษัทเมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากดั ซึ่งมีจํานวน 255.48 ล้านบาท โดย
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หนีจํ้านวนนีบ้ริษัทได้พยายามตดิตามเรียกเก็บหนีทุ้กรายให้เร็วท่ีสดุ โดยหากไม่สามารถประนีประนอมเรียกชําระหนีไ้ด้ก็

ได้ดําเนินการฟ้องร้องตอ่ศาลเพ่ือการดําเนินการขัน้ตอ่ไป และเป็นหนีด้้อยคณุภาพท่ีเกิดขึน้จากลกูหนีภ้ายหลงัการเข้ามา

ถือหุ้นของ บริษัทเมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิง้ส์ จํากดั เพียง 10.93 ล้านบาท ทัง้นี ้เน่ืองจากการท่ีบริษัทมีความระมดัระวงัใน

การคดัเลือกลกูค้า การมีระบบการปลอ่ยสนิเช่ือท่ีรัดกมุ  

• ค่าใช้จ่าย     

สําหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,460.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม  

2,445.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนซึ่งเพิม่ขึน้ตามแผนธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายและต้นทุนทางการเงินลดลง

เน่ืองจากการลดลงของปริมาณการซือ้ขายและการลดลงของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและการออกตราสารหนีเ้พ่ือให้

สนิเช่ือในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Credit balance) แก่ลกูค้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,298.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม  

2,460.32 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของค่าใช้จ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าธรรมเนียม

และบริการจ่ายซึ่งลดลงตามการลดลงของปริมาณการซือ้ขายและการบริการ ในขณะท่ีต้นทุนทางการเงินลดลงเน่ืองจาก

บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินให้ลดต่ําลง 

• กําไรสุทธิ 

สําหรับปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากับ 638.63 ล้านบาท ลดลงจาก 974.49 ล้านบาท ในปี 2559 โดยรายได้

รวมลดลง 407.49 ล้านบาท ในขณะท่ีรายจ่ายรวม (ซึ่งไมร่วมคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้) เพิม่ขึน้ 15.18 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ของบริษัทลดลงจาก 248.94 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 162.13 ล้านบาท ในปี 2560 ทัง้นี ้การลดลงของกําไร

สทุธิมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าซึ่งลดลง 604.23 ล้านบาท จาก 2,582.13 ล้านบาท ในปี 2559 

เป็น 1,977.90 ล้านบาทในปี 2560 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากับ 391.29 ล้านบาท ลดลงจาก 638.63 ล้านบาท ในปี 2560 โดยรายได้

รวมลดลง 471.71 ล้านบาท และรายจ่ายรวม (ซึ่งไมร่วมคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้) ลดลง 161.42 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ของบริษัทลดลงจาก 162.13 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 99.18 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้นี ้การลดลงของกําไรสทุธิมี

สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าซึ่งลดลง 223.30 ล้านบาท จาก 1,977.90 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 

1,754.60 ล้านบาทในปี 2561 และการลดลงของค่าธรรมเนียมและบริการ 197.74 ล้านบาท จาก 273.23 ล้านบาท ในปี 

2560 เป็น 75.49 ล้านบาทในปี 2561 

ฐานะการเงิน 

• สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจํานวน 16,359.52 ล้านบาท และ 18,924.14 

ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าซึ่ง
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เปล่ียนแปลงตามปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าในช่วง 2 วนัทําการสดุท้ายของแต่ละงวดบญัชี (2560: 3 วนั) 

โดยลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าถือเป็นร้อยละ 84.17 และร้อยละ 79.06 ของสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามลําดบั  

  

• ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ (บวกดอกเบีย้ค้าง

รับ) เท่ากบั 14,961.66 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 ท่ีมียอดอยู่จํานวน 13,972.86 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ (บวกดอกเบีย้ค้าง

รับ) เท่ากบั 13,769.78 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2560 ท่ีมียอดอยู่จํานวน 14,961.66 ล้านบาท  

โดยรายละเอียดลกูหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มี

ดงันี ้ 

o ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีลกูหนีซื้อ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด จํานวน 3,096.00 ล้านบาท คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 20.69 ของลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ (บวกดอกเบีย้

ค้างรับ) ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 2.21 เน่ืองจากมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 3 วนัทําการ

สดุท้ายของปี 2560 ต่ํากวา่มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 3 วนัทําการสดุท้ายของปี 2559  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีลกูหนีซื้อ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด จํานวน 1,670.29 ล้านบาท คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 12.13 ของลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ (บวกดอกเบีย้

ค้างรับ) ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 46.05 เน่ืองจากมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 2 วนัทําการ

สดุท้ายของปี 2561 ต่ํากวา่มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 3 วนัทําการสดุท้ายของปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ จํานวน 11,586.01 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 77.44 ของลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ (บวกดอกเบีย้

ค้างรับ) ซึ่งเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.51 จากสิน้ปี 2559 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 

(Credit Balance) อย่างตอ่เน่ือง ลกูหนีอ่ื้นซึ่งเป็นลกูหนีค้้างชําระท่ีอยู่ระหว่างการติดตาม ประนอมหนี ้

หรือผอ่นชําระ มียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 301.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อย

จากสิน้ปี 2559 ซึ่งมียอดคงเหลือ 246.49 ล้านบาท โดยยอดลูกหนีค้้างชําระดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น

ลกูหนีใ้ห้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ในระบบ Margin เดมิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ จํานวน 11,904.77 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 86.46 ของลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ (บวกดอกเบีย้

ค้างรับ) ซึ่งเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.75 จากสิน้ปี 2560 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 

(Credit Balance) อย่างตอ่เน่ือง ลกูหนีอ่ื้นซึ่งเป็นลกูหนีค้้างชําระท่ีอยู่ระหว่างการติดตาม ประนอมหนี ้
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หรือผ่อนชําระ มียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 251.94 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 

2560 ซึ่งมียอดคงเหลือ 301.16 ล้านบาท โดยยอดลกูหนีค้้างชําระดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นลกูหนีใ้ห้กู้ ยืม

เพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ในระบบ Margin เดมิ 

o ลกูหนีธุ้รกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 126.42 ล้านบาท 

ลดลงจาก 171.31 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 

o ลกูหนีธ้รุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 0.54 ล้านบาท ลดลงจาก

ยอด ณ สิน้ปี 2560 ซึ่งมีจํานวน 5.21 ล้านบาท 

 

• เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์สทุธิ 2,050.37 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

ดงักลา่วประกอบด้วยเงินลงทนุชัว่คราวประเภทตราสารทนุเพ่ือค้า ซึ่ง ณ วนัดงักล่าวมีมลูค่ายุติธรรมทัง้สิน้ 2,041.28 ล้าน

บาท และเงินลงทนุทัว่ไป ซึ่ง ณ วนัเดียวกนัมีมลูคา่สทุธิทัง้สิน้ 9.09 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์สทุธิ 644.38 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

ดงักลา่วประกอบด้วยเงินลงทุนชั่วคราวประเภทตราสารทุนเพ่ือค้า ซึ่ง ณ วนัดงักล่าวมีมลูค่ายุติธรรมทัง้สิน้ 635.03 ล้าน

บาท และเงินลงทนุทัว่ไป ซึ่ง ณ วนัเดียวกนัมีมลูคา่สทุธิทัง้สิน้ 9.35 ล้านบาท 

ทัง้นี ้เงินลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนพุนัธ์ 

• ลูกหนีสํ้านักหักบัญชี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนีสํ้านักหักบัญชี จํานวน 534.23 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ซึ่งมีจํานวน 740.85 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนีสํ้านักหักบัญชี จํานวน 680.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 534.23 ล้านบาท 

• อุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีอุปกรณ์สทุธิจํานวน 99.42 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2560 ซึ่งมีจํานวน 

132.77 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2561 มีการลงทุนในเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จํานวน 35.58 ล้านบาท 

และมีการตดัคา่เส่ือมราคาจํานวน 68.25 ล้านบาท 
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• สินทรัพย์อ่ืนๆ 

บริษัทมีสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ อันได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันความเสียหาย รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่าย

ล่วงหน้า และอ่ืนๆ ซึ่งมลูค่าสทุธิตามบญัชีรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 482.79 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ   

สิน้ปี 2560 ซึ่งเท่ากบั 552.91 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของลกูหนีอ่ื้น  

 

• สภาพคล่อง 

ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานทัง้สิน้ 1,197.44 ล้านบาท และมีกระแสเงินสด

สทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุทัง้สิน้ 33.96 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นจํานวนเงิน

สทุธิทัง้สิน้ 27.69 ล้านบาทและ 7.67 ล้านบาท ตามลําดบั  

นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินทัง้สิน้ 1,273.05 ล้านบาท ซึ่ง

แหลง่ท่ีมาของกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2560 คือ การกู้ ยืมเงินจากในประเทศ ในขณะท่ีแหล่งใช้ไปของ

กระแสเงินสดท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหาเงินในปีเดียวกนั คือ การจ่ายชําระเงินกู้ ยืมและการจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานทัง้สิน้ 761.31 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสทุธิ

ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุทัง้สิน้ 38.91 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นจํานวนเงินสทุธิ

ทัง้สิน้ 35.70 ล้านบาท และ 3.36 ล้านบาท ตามลําดบั  

นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงินทัง้สิน้ 743.39 ล้านบาท ซึ่งแหล่งท่ีมา

ของกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 คือ การกู้ ยืมเงินจากในประเทศ ในขณะท่ีแหล่งใช้ไปของกระแสเงิน

สดท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหาเงินในปีเดียวกนั คือ การจ่ายชําระเงินกู้ ยืมและการจ่ายเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในการพจิารณาสภาพคลอ่งของบริษัทควรพิจารณาถึงความสามารถในการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง

สทุธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดด้วย โดย

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2559-2561) บริษัทสามารถดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิสงูกว่าร้อยละ 7  ซึ่งเป็น

อัตราขัน้ต่ําตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ โดยในปี 2559 อยู่ในช่วงร้อยละ 

25.05 - 49.91 ในปี 2560 อยู่ในช่วงร้อยละ 24.47 - 44.87 และในปี 2561 อยู่ในช่วงร้อยละ 14.60 – 43.79 ทัง้นี ้

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซือ้ขายหลักทรัพย์ การ

รับประกนัการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

 

• แหล่งที่มาของเงนิทุน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากหนีส้ินทัง้สิน้จํานวน 11,798.40 ล้านบาท และ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,561.12 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 
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เท่ากบั 3.07 เท่า และ 2.59 เท่า ตามลําดบั ซึ่งหนีส้ินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าซึ่งเปล่ียนแปลงตามปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใน 2 วนั ทําการสดุท้ายของแต่ละงวดบญัชี (2560: 3 วนั)

รวมถึงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมอ่ืน ทัง้นี ้หากพิจารณาอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนโดยไม่นับ

รวมเจ้าหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจะมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 และ 2561 เท่ากบั 2.33 เท่า และ 2.32 เท่า ตามลําดบั การลดลงของหนีส้ินรวมในปี 2561 ส่วนใหญ่เกิด

จากการท่ีบริษัทมีเจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าลดลง  

สําหรับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นในปี 2560 และ 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 13.35 และ ร้อยละ 8.49 

ตามลําดบั ทัง้นีใ้นปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงิน 913.30 ล้านบาท และ 485.19 

ล้านบาท ตามลําดบั 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญใน

อนาคต 

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ตา่งๆ ทัง้ในและนอกประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน

และผลประกอบการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของราคานํา้มัน 

ความไมแ่น่นอนทางการเมือง และนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจยัเหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุทัง้ในและนอกประเทศ  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทลงทุนจะมีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนจากการ

ลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท การกระจายการลงทุนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยลดความเส่ียงนีล้ง ความเส่ียงในด้านการ

ชําระราคา และความผดิพลาดท่ีอาจเกิดขึน้จากการซือ้ขาย ตลอดจนความเส่ียงทางการเงินย่อมมีผลกระทบต่อฐานะทาง 

การเงิน ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการให้มีการควบคมุระดบัความเส่ียงเหลา่นีใ้ห้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 

• แนวโน้มในอนาคต 

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและไม่แน่นอน ปัจจัย

ดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว โอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจและ

ระดบัความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในระยะปานกลางถึงยาว ทําให้ความน่าสนใจ

ในการลงทนุในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์น้อยลง ซึ่งจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อปริมาณและมลูค่าการ

ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ือเตรียมการให้บริษัทพร้อมท่ีจะ

ดําเนินธรุกิจและสามารถแขง่ขนัได้ในระยะยาว บริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะท่ีทันสมยัและ

พร้อมท่ีจะรองรับการทําธรุกิจใหม่ๆ  ได้ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้

การบริหารต้นทนุเป็นไปอย่างมีประสทิธิผล บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาความเป็นผู้ นําในธุรกิจหลกัทรัพย์ให้สามารถบริการ

ได้แบบครบวงจรและสง่เสริมให้ตลาดทนุไทยมีความก้าวหน้าตอ่ไป 
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คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผดิชอบตอ่งบการเงินของบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไป และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบในการจัดทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่าง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไปอย่างเพียงพอ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานการบนัทึกข้อมลูทาง

บญัชีอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี

ผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี ้ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและ

ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน เพ่ือให้บริษัท ได้แสดงฐานะ

การเงิน รายได้และคา่ใช้จ่าย และกระแสเงินสดท่ีเป็นจริงและสมเหตสุมผล 

งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทคือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งในการ

ตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานประจําปีแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีความเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และปฏิบตัถิูกต้องตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

นายยุทร วรฉัตรธาร  นายมนตรี ศรไพศาล  นางฮามดิา บินต ิมอริส 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารร่วม  กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นและงบก�รเงิน
31 ธันวาคม 2561
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ร�ยง�นของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

	 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�งๆ	 ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดต�มดุลยพินิจเยี่ยง

ผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�	 ในก�รตรวจสอบงบก�รเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน	 ข้�พเจ้�

ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินโดยรวมและในก�ร

แสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�	ทั้งนี้	ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่อง

เหล่�นี้	

คว�มเห็น

เกณฑ์ ในก�ร

แสดงคว�มเห็น

	 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศ	

ไทย)	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 (บริษัทฯ)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 ณ	 วันที่	 31	

ธันว�คม	2561	งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้�ของและ

งบกระแสเงินสด	 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมถึง

หม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

	 ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นแสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	

ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์	

เมย์แบงก์	 กิมเอ็ง	 (ประเทศไทย)	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ

ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

	 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี	 คว�มรับผิดชอบของ

ข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน

ในร�ยง�นของข้�พเจ้�	 ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กบริษัทฯต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณ

ของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�ร

ตรวจสอบงบก�รเงิน	 และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอื่นๆ

ต�มที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย	 ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับ

เพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	

เรื่องสำ�คัญ

ในก�รตรวจสอบ



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 121

	 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบที่ได้กล่�วไว้ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�ร			

ตรวจสอบงบก�รเงินในร�ยง�นของข้�พเจ้�	 ซึ่งได้รวมคว�มรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ด้วย	 ก�รปฏิบัติง�น

ของข้�พเจ้�ได้รวมวิธีก�รตรวจสอบที่ออกแบบม�เพ่ือตอบสนองต่อก�รประเมินคว�มเส่ียงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน	 ผลของวิธีก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�	 ซึ่งได้รวมวิธีก�รตรวจสอบ

สำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินโดยรวม

	 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ	พร้อมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

 ร�ยได้หลักของบริษัทฯประกอบด้วยร�ยได้ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์และร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้

กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	จำ�นวน	1,755	ล้�นบ�ท	และ	641	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	ซึ่งคิดเป็นอัตร�ร้อยละ	63	และ

ร้อยละ	 23	 ของร�ยได้รวมของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯคิดค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์เป็นอัตร�ร้อยละ

จ�กปริม�ณก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 ซึ่งเป็นแบบต่อรองอย่�งเสรี	 และมีโครงสร้�งอัตร�เป็นแบบขั้นบันได	 และคิด

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตร�คงที่	 โดยมีก�รปรับอัตร�ดอกเบี้ยเป็นระยะต�มสภ�วะ

ตล�ดและก�รแข่งขัน	 เนื่องจ�กขน�ดและปริม�ณของร�ยก�รที่เกิดขึ้นและจำ�นวนลูกค้�มีจำ�นวนม�กและอัตร�ค่�

ธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้�ขึ้นอยู่กับหล�ยปัจจัย	 อีกทั้งก�รบันทึกรับรู้ร�ยได้ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์

และร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อ�ศัยก�รประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและส�รสนเทศเป็นหลัก	

ข้�พเจ้�จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รตรวจสอบว่�ร�ยได้ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์และร�ยได้ดอกเบี้ยเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่�ที่ถูกต้องต�มที่เกิดขึ้นจริง

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบโดยก�รประเมินและสุ่มตัวอย่�งทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯที่

เกี่ยวข้องกับก�รบันทึกรับรู้ร�ยได้ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลัก

ทรัพย์	 ก�รควบคุมภ�ยในของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับก�รคำ�นวณร�ยได้ค่�น�ยหน้�จ�กก�ร

ซื้อข�ยหลักทรัพย์และร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	 รวมถึงก�รสุ่มทดสอบอัตร�ค่�น�ยหน้�	 อัตร�

ดอกเบี้ย	 ก�รคำ�นวณและก�รบันทึกร�ยก�รบัญชี	 นอกจ�กนี้	 ข้�พเจ้�ได้วิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีร�ยได้

ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์และร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสุ่มตรวจสอบร�ยก�ร

ปรับปรุงบัญชีที่สำ�คัญที่ทำ�ผ่�นใบสำ�คัญทั่วไป
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อที่	 4.6	 บริษัทฯตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจ�รณ�จ�ก

สถ�นะของลูกหนี้แต่ละร�ย	 คว�มเสี่ยงในก�รเรียกชำ�ระและมูลค่�ของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำ�ประกัน	 ทั้งนี้ในก�รทำ�

ธุรกรรมซื้อข�ยหลักทรัพย์และก�รให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้�	 บริษัทฯกำ�หนดเกี่ยวกับก�รว�งหลักประกัน	

โดยมูลค่�ของหลักประกันที่ว�งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม	 ประเภทหลักทรัพย์	 วงเงินของก�รทำ�ธุรกรรม	 เป็นต้น	

ก�รประม�ณก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�มีนัยสำ�คัญเนื่อง

จ�กบริษัทฯมีลูกหนี้จำ�นวนม�กร�ยและมียอดคงค้�งเป็นจำ�นวนเงินที่เป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงิน	 (ณ	 วันที่	 31	

ธันว�คม	 2561	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�มีจำ�นวนรวม	 13,770	 ล้�นบ�ท	 คิดเป็นร้อยละ	

84	 ของยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ)	 ข้�พเจ้�จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รตรวจสอบคว�มเพียงพอของค่�เผื่อหนี้

สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่�ว

	 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบคว�มเพียงพอของประม�ณก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย

•	 ประเมินและสุ่มทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถ�นะคงค้�งของลูกหนี้	 ก�ร	

	 คำ�นวณมูลค่�หลักประกัน	 ก�รคำ�นวณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญและก�รบันทึกบัญชีค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 รวมถึงประเมินวิธีก�รพิจ�รณ�และคำ�นวณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ	 เปรียบเทียบนโยบ�ยของ

	 บริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของหน่วยง�นกำ�กับและสุ่มทดสอบก�รควบคุมภ�ยในในระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รคำ�นวณมูลค่�หลักประกันและก�รปรับมูลค่�ยุติธรรมหลักประกัน	

•	 ตรวจสอบคว�มเพียงพอของค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	 โดยก�รสุ่มทดสอบ

	 ข้อมูลที่นำ�ม�ใช้ในก�รคำ�นวณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 สถ�นะคงค้�งของลูกหนี้	 มูลค่�หลักประกัน	 ก�รรับ

	 ชำ�ระเงินภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	ก�รจัดชั้นและก�รคำ�นวณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้อมูลอื่น 

	 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ	(แต่ไม่รวมถึง

งบก�รเงินและร�ยง�นของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในร�ยง�นนั้น)

	 คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะก�รให้

คว�มเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินคือ	 ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอื่น

นั้นมีคว�มขัดแย้งที่มีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�หรือไม่	หรือ

ปร�กฏว่�ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่	ห�กในก�รปฏิบัติง�นดังกล่�ว	ข้�พเจ้�สรุปได้

ว่�ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญแล้ว	 ข้�พเจ้�จะต้องร�ยง�นข้อเท็จจริงนั้น	 ทั้งนี้	 ข้�พเจ้�ไม่

พบว่�มีเรื่องดังกล่�วที่ต้องร�ยง�น
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�น		              

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถ			

จัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อ	

ผิดพล�ด

	 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน	ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของบริษัทฯในก�รดำ�เนินง�น

ต่อเนื่อง	 ก�รเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่�ว	 และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชี

สำ�หรับกิจก�รที่ดำ�เนินง�นต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถ

ดำ�เนินง�นต่อเนื่องอีกต่อไปได้

 ผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ท่ีในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวม

ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่	 ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด	

และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย	 คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�ม

เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถ

ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�ร

ทุจริตหรือข้อผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�ร�ยก�รท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง															

แต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงิน

เหล่�นี้

	 ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี	ข้�พเจ้�ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยง																					

ผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ	และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นดังต่อไปนี้ด้วย

•	 ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน

	 ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด	 ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

	 ต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น	 และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดง

	 คว�มเห็นของข้�พเจ้�	 คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�ร

	 ทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด	 เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด	 ก�ร

	 ปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น	 ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล	 ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือ

	 ก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน
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•	 ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบ

	 ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�ร

	 ควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ

•	 ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�ง

	 บัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริห�รจัดทำ�

•	 สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับกิจก�รที่ดำ�เนินง�นต่อเนื่องของผู้บริห�ร	 และ

	 สรุปจ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีได้รับว่�มีคว�มไม่แน่นอนท่ีมีส�ระสำ�คัญท่ีเก่ียวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์

	 ท่ีอ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของบริษัทฯในก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองหรือไม่

	 ห�กข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนท่ีมีส�ระสำ�คัญ	 ข้�พเจ้�จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในร�ยง�นของผู้สอบ

	 บัญชีของข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบก�รเงิน	หรือห�กเห็นว่�ก�รเปิดเผยดังกล่�วไม่เพียงพอ

	 ข้�พเจ้�จะแสดงคว�มเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับ

	 จนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�	 อย่�งไรก็ต�ม	 เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จ

	 เป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องได้

•	 ประเมินก�รนำ�เสนอ	 โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม	 รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

	 ตลอดจนประเมินว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่

	 ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องต่�งๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจ

สอบต�มที่ได้ว�งแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�ร

ควบคุมภ�ยในห�กข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

	 ข้�พเจ้�ได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลว่�ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณท่ี

เกี่ยวข้องกับคว�มเป็นอิสระและได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน

เร่ืองอื่นซึ่งข้�พเจ้�เชื่อว่�มีเหตุผลที่บุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และ

ม�ตรก�รที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ
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	 จ�กเรื่องทั้งหล�ยที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล	 ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�งๆ	 ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด

ในก�รตรวจสอบงบก�รเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเร่ืองสำ�คัญในก�รตรวจสอบ	 ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเร่ืองเหล่�น้ี

ไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับห้�มไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่�วต่อส�ธ�รณะหรือใน

สถ�นก�รณ์ท่ีย�กท่ีจะเกิดข้ึน	ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรส่ือส�รเร่ืองดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้�เพร�ะก�รกระทำ�

ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

ส�ธ�รณะจะได้จ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

	 ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นฉบับนี้

นงลักษณ์	พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	4172

บริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด

กรุงเทพฯ:	11	กุมภ�พันธ์	2562
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	 	 	 (หน่วย:	บ�ท)	

	 หม�ยเหตุ	 31	ธันว�คม	2561	 31	ธันว�คม	2560

สินทรัพย์

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 6	 	371,931,041	 	392,929,294

ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 7	 680,468,535	 	534,234,260

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 8	 13,769,776,604	 	14,961,660,945

เงินลงทุน	 10	 	647,909,306	 2,053,895,484

เงินให้กู้ยืม	 33.1		 244,063,911	 	240,429,785	

อุปกรณ์	 11	 99,421,198	 	132,768,322	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 12	 22,711,070	 	31,965,436	

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	 13.1 	 40,451,284	 	23,353,177	

สินทรัพย์อื่น	 14	 482,788,366	 	552,906,889	

รวมสินทรัพย	์ 	 16,359,521,315	 	18,924,143,592	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561
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	 	 	 	 (หน่วย:	บ�ท)	

	 	 หม�ยเหตุ	 31	ธันว�คม	2561	 31	ธันว�คม	2560

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน

เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน	 15	 	2,965,000,000	 3,995,000,000

เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 16	 365,598,383	 372,484,701

เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 17	 1,225,398,068	 3,424,683,195

หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์	 9	 417,942	 31,935,689

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย	 	 38,062,964	 57,326,897

ตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	 18	 6,806,386,936	 5,911,615,134

ประม�ณก�รหนี้สิน	 19	 187,824,019	 162,998,331

หนี้สินอื่น		 21	 209,714,875	 313,082,430

รวมหนี้สิน	 	 11,798,403,187	 14,269,126,377

ส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

			หุ้นส�มัญ		 23	 2,854,072,500	 2,854,072,500

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน	 	 542,789,399	 542,789,399

กำ�ไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 24	 286,125,000	 286,125,000

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 878,131,229	 972,030,316

รวมส่วนของเจ้าของ	 	 4,561,118,128	 4,655,017,215

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 	 16,359,521,315	 18,924,143,592

    

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561
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	 	 	 	 (หน่วย:	บ�ท)	

	 	 หม�ยเหตุ	 2561	 2560

กำาไรหรือขาดทุน:

รายได ้

ร�ยได้ค่�น�ยหน้�	 26	 1,754,599,996	 1,977,898,254	

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร	 27	 75,487,376		 273,227,990	

ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	 	 640,514,393	 596,266,258	

กำ�ไรและผลตอบแทนจ�กเครื่องมือท�งก�รเงิน 28	 260,845,825	 340,968,881	

ร�ยได้อื่น	 	 57,924,949	 72,721,286	

รวมรายได	้ 	 2,789,372,539	 3,261,082,669	

ค่าใช้จ่าย 

ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น	 	 1,268,476,517	 1,312,493,001	

ค่�ธรรมเนียมและบริก�รจ่�ย	 	 179,729,522	 	198,110,889	

ต้นทุนท�งก�รเงิน	 	 346,542,850	 352,564,912	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ)	 	 (9,197,639)	 13,665,673	

ค่�ใช้จ่�ยอื่น	 31	 513,343,763	 583,485,970	

รวมค่าใช้จ่าย	 	 2,298,895,013	 	2,460,320,445	

กำาไรก่อนภาษีเงินได	้ 	 490,477,526	 	800,762,224	

ภ�ษีเงินได้	 13.2		 (99,184,288)	 (162,132,851)

กำาไรสำาหรับป	ี 	 391,293,238	 	638,629,373	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกจัดประเภทร�ยก�รใหม่เข้�ไปไว้ในส่วนของกำ�ไรข�ดทุนในภ�ยหลัง:    

	 กำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 20	 -	 19,174,829	

	 ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 13.2	 -		 	(3,834,966)

รวมร�ยก�รที่จะไม่ถูกจัดประเภทร�ยก�รใหม่เข้�ไปไว้ในส่วนของกำ�ไรข�ดทุน    

	 ในภ�ยหลัง	 	 -	 15,339,863	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับป	ี 	 -	 15,339,863	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 391,293,238	 653,969,236

 

กำาไรต่อหุ้น 32

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น	 	 0.69	 1.12	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

	 	 	 (หน่วย:	บ�ท)	

	 	 2561	 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำ�ไรสุทธิก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได	้ 	490,477,526		 	800,762,224	

ร�ยก�รปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเป็นเงินสดรับ	(จ่�ย)

			จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น   

	 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย	 	80,866,428		 	95,809,774	

	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ)	 	(9,197,639)	 13,665,673	

	 (กำ�ไร)	ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน	 	78,420,266		 	(81,902,705)

	 ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยและตัดจำ�หน่�ยอุปกรณ	์ 	530,527		 	4,469,484	

	 (กำ�ไร)	ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์และหนี้สินตร�ส�รอนุพันธ	์ 	(15,370,423)	 	13,184,604	

	 (กำ�ไร)	ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	(210,760)	 	11,022,902	

	 ต้นทุนท�งก�รเงิน	 346,542,850		 	352,564,912	

	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 	(820,832,004)	 	(806,544,799)

	 ค่�ใช้จ่�ยพนักง�นตัดจำ�หน่�ย	 	135,819,265		 	104,821,692	

	 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	 	30,528,027		 	22,289,266	

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์   

 และหนี้สินดำาเนินงาน	 	317,574,063		 	530,143,027	

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง   

	 ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 	(120,257,487)	 	173,157,165	

	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 	1,205,523,174		 	(999,921,124)

	 เงินลงทุน	 	1,327,961,127		 	(1,323,329,297)

	 เงินให้กู้ยืม	 	(3,634,126)	 	55,358,390	

	 สินทรัพย์อื่น	 	(30,549,295)	 	(145,684,537)

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)   

	 เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 	(6,886,318)	 	340,043,439	

	 เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 	(2,199,680,280)	 	(68,679,806)

	 หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์	 	(42,304,725)	 	9,953,039	

	 ประม�ณก�รหนี้สิน	 	(5,702,339)	 	(1,433,342)

	 หนี้สินอื่น	 	(102,598,954)	 	(128,911,236)

เงินสดรับ	(จ่�ย)	จ�กก�รดำ�เนินง�น	 	339,444,840		 	(1,559,304,282)

	 ดอกเบี้ยจ่�ย	 	(224,807,773)	 	(229,016,757)

	 ดอกเบี้ยรับ	 	782,218,700		 	819,111,753	

	 ภ�ษีเงินได้จ่�ยออก	 	(135,546,328)	 	(228,231,047)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน	 	761,309,439		 	(1,197,440,333)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

	 	 	 (หน่วย:	บ�ท)	

	 	 2561	 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ	(จ่�ย)	จ�กกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดจ่�ยซื้ออุปกรณ์	 	(35,699,299)	 	(27,692,194)

	 เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์	 	148,189		 	1,399,301	

	 เงินสดจ่�ยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	(3,363,606)	 	(7,669,609)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	(38,914,716)	 	(33,962,502)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ	(จ่�ย)	จ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

	 เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมสถ�บันก�รเงิน	 	54,322,000,000		 	57,365,000,000	

	 เงินสดจ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมสถ�บันก�รเงิน	 	(55,352,000,000)	 	(54,090,000,000)

	 เงินสดรับจ�กตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	 	23,947,546,857		 	40,839,763,712	

	 เงินสดจ่�ยชำ�ระคืนตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	 	(23,170,678,969)	 	(41,922,440,000)

	 เงินสดจ่�ยชำ�ระสัญญ�เช่�ก�รเงิน	 	(5,068,539)	 	(5,971,137)

	 เงินปันผลจ่�ย	 	(485,192,325)	 	(913,303,200)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	(743,392,976)	 	1,273,049,375	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 	 	(20,998,253)	 	41,646,540	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี	 	392,929,294		 	351,282,754	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป	ี 	371,931,041		 	392,929,294	

    

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัด

ตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย	โดยมี	Maybank	Kim	Eng	Holdings	Limited	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน

จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์เป็นบริษัทใหญ่	และมี	Malayan	Banking	Berhad	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ในประเทศม�เลเซียเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	 บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 โดยได้รับใบอนุญ�ต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ได้แก่	ธุรกิจก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์	ก�รค้�หลักทรัพย์	ก�รจัดจำ�หน่�ย

หลักทรัพย์	 ก�รเป็นที่ปรึกษ�ก�รลงทุน	 ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน	 น�ยทะเบียนหลักทรัพย์	 ธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ย

ล่วงหน้�	และก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 บริษัทฯมีที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่	 999/9	 ดิออฟฟิศเศส	 แอท	 เซ็นทรัลเวิลด์	 ชั้น	 20	 -	 21	

ถนนพระร�ม	1	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	และ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	บริษัทฯมีส�ข�ทั้งในกรุงเทพฯและ

ต่�งจังหวัดรวม	42	ส�ข�	(31	ธันว�คม	2560:	47	ส�ข�)

เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

	 งบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันว�คม	2561	จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่

กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพ	 พ.ศ.	 2547	 และก�รแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินนี้ได้ทำ�ขึ้นเพื่อให้เป็นไป

ต�มข้อกำ�หนดของประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่สธ.	 22/2559	

เรื่องแบบงบก�รเงินสำ�หรับบริษัทหลักทรัพย์	(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	2	มิถุน�ยน	2559

	 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย	 งบก�รเงินฉบับ

ภ�ษ�อังกฤษแปลจ�กงบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยนี้

	 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�ร

บัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่�งปี	 บริษัทฯได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง

	 ก�รเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2560)	 จำ�นวนหล�ยฉบับ	 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบ

	 ระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกร�คม	2561	ม�ถือปฏิบัติ	ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร

	 เงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง

	 ก�รเงินระหว่�งประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงและอธิบ�ยให้ชัดเจนเก่ียวกับก�รเปิดเผยข้อมูล

	 ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	 ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัตินี้ไม่มี

	 ผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯ	

1.

2.

3.
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

 เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

	 ในระหว่�งปีปัจจุบัน	สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�ม

	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2561)	 และฉบับใหม่	 จำ�นวนหล�ยฉบับ	

	 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกร�คม	 2562	

	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อห�เท่�เทียม

	 กับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นก�รอธิบ�ยให้ชัดเจนเกี่ยวกับ

	 วิธีปฏิบัติท�งก�รบัญชีและก�รให้แนวปฏิบัติท�งบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น	

	 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเช่ือว่�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุงดังกล่�วส่วนใหญ่จะ

	 ไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ	 อย่�งไรก็ต�ม	 ม�ตรฐ�นก�ร

	 ร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�รสำ�คัญ	ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 ฉบับที่	 15	 ใช้แทนม�ตรฐ�นก�รบัญชีและก�รตีคว�มม�ตรฐ�น																

	 ก�รบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้	

	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	 สัญญ�ก่อสร้�ง

	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	 ร�ยได้

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	 ร�ยได้	-	ร�ยก�รแลกเปลี่ยน

	 	 	 	 เกี่ยวกับบริก�รโฆษณ�

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	13	 เรื่อง	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�

	 	 (ปรับปรุง	2560)

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	15	 เรื่อง	 สัญญ�สำ�หรับก�รก่อสร้�ง

	 	 (ปรับปรุง	2560)	 	 อสังห�ริมทรัพย์

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	18	 เรื่อง	 ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้�

	 	 (ปรับปรุง	2560)



รายงานประจำาปี 2561134

	 กิจก�รต้องใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	15	กับสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�ทุกสัญญ�	ยกเว้น

	 สัญญ�ท่ีอยู่ในขอบเขตของม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับอ่ืน	ม�ตรฐ�นฉบับน้ีได้กำ�หนดหลักก�ร	5	ข้ันตอน

	 สำ�หรับก�รรับรู้ร�ยได้ที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�	โดยกิจก�รจะรับรู้ร�ยได้ในจำ�นวนเงินที่

	 สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจก�รค�ดว่�จะมีสิทธิได้รับจ�กก�รแลกเปล่ียนสินค้�หรือบริก�รท่ีได้ส่งมอบ

	 ให้แก่ลูกค้�	และกำ�หนดให้กิจก�รต้องใช้ดุลยพินิจและพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงและเหตุก�รณ์ที่เกี่ยวข้อง

	 ทั้งหมดในก�รพิจ�รณ�ต�มหลักก�รในแต่ละขั้นตอน	

	 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเชื่อว่�ม�ตรฐ�นฉบับดังกล่�ว	จะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบ

	 ก�รเงินของบริษัทฯ

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงิน

 ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

	 ในระหว่�งปีปัจจุบัน	สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	กลุ่มเครื่องมือ								

	 ท�งก�รเงิน	ประกอบด้วยม�ตรฐ�นและก�รตีคว�มม�ตรฐ�น	จำ�นวน	5	ฉบับ	ได้แก่	

	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

	 	 ฉบับที่	7	 ก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 	 ฉบับที่	9	 เครื่องมือท�งก�รเงิน

	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

	 	 ฉบับที่	32	 ก�รแสดงร�ยก�รเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

	 	 ฉบับที่	16	 ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยง�นต่�งประเทศ

	 	 ฉบับที่	19	 ก�รชำ�ระหนี้สินท�งก�รเงินด้วยตร�ส�รทุน

	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินกลุ่มดังกล่�วข้�งต้น	 กำ�หนดหลักก�รเกี่ยวกับก�รจัดประเภทและ

	 ก�รวัดมูลค่�เครื่องมือท�งก�รเงินด้วยมูลค่�ยุติธรรมหรือร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยโดยพิจ�รณ�จ�ก

	 ประเภทของตร�ส�รท�งก�รเงิน	 ลักษณะของกระแสเงินสดต�มสัญญ�และแผนธุรกิจของกิจก�ร	

	 (Business	Model)	หลักก�รเกี่ยวกับวิธีก�รคำ�นวณก�รด้อยค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินโดยใช้แนวคิด

	 ของผลข�ดทุนด้�นเครดิตท่ีค�ดว่�จะเกิดข้ึน	และหลักก�รเก่ียวกับก�รบัญชีป้องกันคว�มเส่ียง	รวมถึง

	 ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน	 และเมื่อม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง

	 ก�รเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้	 จะทำ�ให้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	 และแนว

	 ปฏิบัติท�งก�รบัญชีบ�งฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

	 ปัจจุบันฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯอยู่ระหว่�งก�รประเมินผลกระทบที่อ�จมีต่องบก�รเงินในปีที่เริ่มนำ�

	 ม�ตรฐ�นกลุ่มดังกล่�วม�ถือปฏิบัติ
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 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

การรับรู้รายได้

ก)	 ร�ยได้ค่�น�ยหน้�

	 ร�ยได้ค่�น�ยหน้�จ�กก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ถือเป็นร�ยได้															

	 ณ	วันที่เกิดร�ยก�ร

ข)	 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร

	 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้ว	โดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น

ค)	 ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

	 ดอกเบ้ียถือเป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�ของเงินให้กู้ยืมโดยคำ�นวณจ�กยอดเงินต้นท่ีคงค้�ง	 บริษัทฯหยุด

	 รับรู้ร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งสำ�หรับเงินให้กู้ยืมที่เข้�เงื่อนไขต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�น

	 คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ต�มหนังสือที่	กธ.5/2544	ลงวันที่	15	กุมภ�พันธ์	

	 2544	และปัจจัยอื่นประกอบ

ง)	 กำ�ไรและผลตอบแทนจ�กเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 กำ�ไร	(ขาดทุน) จ�กเงินลงทุนและตร�ส�รอนุพันธ์

	 กำ�ไร	 (ขาดทุน)	 จ�กเงินลงทุนและตร�ส�รอนุพันธ์ถือเป็นร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ย	ณ	 วันที่ที่เกิดร�ยก�ร

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล

	 ดอกเบี้ยถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง	 เงินปันผลจ�กเงิน

	 ลงทุนถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในก�รรับเงินปันผล

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

	 ค่�ใช้จ่�ยบันทึกต�มเกณฑ์คงค้�ง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	หม�ยถึง	เงินสดในมือและเงินฝ�กธน�ค�รทุกประเภทที่มีกำ�หนด

จ่�ยคืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน	 3	 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�	 รวมถึงบัตรเงินฝ�กที่มีวันถึงกำ�หนดภ�ยใน	 3	

เดือนหรือน้อยกว่�นับจ�กวันที่ได้ม�	และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้	

การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

	 บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้�ว�งไว้กับบริษัทฯเพื่อก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิต

บ�ล�นซ์	 รวมถึงเงินที่ลูกค้�ว�งเป็นประกันเพื่อก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน

ของบริษัทฯเพื่อก�รควบคุมภ�ยใน	ณ	วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	บริษัทฯจะตัดร�ยก�รดังกล่�วในส่วนที่

ไม่มีภ�ระค้ำ�ประกันออกทั้งด้�นสินทรัพย์และหนี้สิน	โดยจะแสดงเฉพ�ะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทฯเท่�นั้น

4.

4.1

4.2

4.3

4.4
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ลูกหนี้/เจ้าหนี้สำานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

	 ลูกหนี้/เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 หม�ยถึง	 ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้�หนี้สำ�นักหัก

บัญชีที่เกิดจ�กก�รชำ�ระร�ค�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ได้นำ�ไปว�ง

เป็นประกันกับสำ�นักหักบัญชีในก�รทำ�ธุรกรรมอนุพันธ์	 และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้�หนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่�ง

ประเทศที่เกิดจ�กก�รชำ�ระร�ค�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ในต่�งประเทศผ่�นบริษัทหลักทรัพย์ต่�งประเทศ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 หม�ยถึง	 ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูก

หนี้ธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�บวกดอกเบี้ยค้�งรับ	และหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลัก

ทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นม�ว�งเป็นประกัน	 ลูกหนี้ธุรกรรมก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้

ทรัพย์สินว�งประกัน	 อันได้แก่	 เงินที่นำ�ไปว�งเป็นประกันกับเจ้�หนี้หุ้นยืม	 และลูกหนี้อื่น	 เช่น	 ลูกหนี้ซื้อ

หลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่ส�ม�รถชำ�ระเงินได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด	 และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินคดี	

ประนอมหนี้หรือผ่อนชำ�ระ	เป็นต้น

	 บริษัทฯตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยก�รประเมินฐ�นะของลูกหนี้แต่ละร�ยโดยพิจ�รณ�คว�มเสี่ยง

ในก�รเรียกชำ�ระและมูลค่�ของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำ�ประกัน	 โดยถือพื้นฐ�นก�รจัดชั้นหนี้และก�รตั้งสำ�รอง

ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 (“ก.ล.ต.”)	 ต�ม

หนังสือที่	กธ.	5/2544	ลงวันที่	15	กุมภ�พันธ์	2544	และปัจจัยอ่ืนประกอบ

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

	 บริษัทฯประกอบธุรกรรมก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 โดยบริษัทฯให้บริก�รในฐ�นะเป็นตัวแทนและ																	

เข้�เป็นคู่สัญญ�กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์	

	 บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภ�ระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมม�ซึ่งได้นำ�ไปให้ยืมต่อเป็น	 “เจ้�หนี้ธุรกรรม

ก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์”	 และบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำ�ไปให้ลูกค้�ยืมต่อเป็น	 “ลูกหนี้ธุรกรรมก�ร

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์”	 ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	 บริษัทฯปรับปรุงบัญชี

เจ้�หนี้และลูกหนี้ธุรกรรมก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยคำ�นวณจ�กร�ค�เสนอข�ยล่�สุดของวันทำ�ก�ร

สุดท้�ยของปีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกก�รเปล่ียนแปลงมูลค่�ดังกล่�วในส่วนของ

กำ�ไรหรือข�ดทุน	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	บันทึกเงินสดที่นำ�ไปว�งเป็นหลักประกันในบัญชี	“ลูกหนี้ทรัพย์สินว�ง

ประกัน”	และเงินสดรับจ�กคู่สัญญ�บันทึกในบัญชี	 “เจ้�หนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน”	ค่�ธรรมเนียมก�รยืม

และก�รให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกต�มเกณฑ์คงค้�งต�มระยะเวล�ก�รยืม
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เงินลงทุน

ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้�แสดงต�มมูลค่�ยุติธรรม	ก�รเปล่ียนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์

	 บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

ข)	 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย	 บริษัทฯตัด

	 บัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำ�กว่�มูลค่�ตร�ส�รหนี้ต�มอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่�ย/

	 รับรู้นี้จะแสดงเป็นร�ยก�รปรับกับดอกเบี้ยรับ

ค)	 เงินลงทุนในเงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน	 หม�ยถึง	 เงินฝ�กประจำ�	 และบัตรเงินฝ�กที่ออกโดยสถ�บัน

	 ก�รเงินที่มีกำ�หนดจ่�ยคืนเกินกว่�	3	 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�	หรือเงินฝ�กประจำ�	และบัตรเงินฝ�กที่

	 ออกโดยสถ�บันก�รเงินที่มีวันครบกำ�หนดภ�ยใน	3	เดือน	แต่มีคว�มตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม

	 หรือมีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

ง)	 เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	 ซึ่งแสดงในร�ค�

	 ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อก�รด้อยค่�	(ถ้�มี)

	 มูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์ในคว�มต้องก�รของตล�ดคำ�นวณจ�กร�ค�เสนอซื้อหลังสุด	 ณ	 สิ้น

วันทำ�ก�รสุดท้�ยของปี	 ส่วนมูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รหนี้คำ�นวณโดยใช้อัตร�ผลตอบแทนที่ประเทศโดย

สม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	

	 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในก�รคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน	

	 ในกรณีที่มีก�รโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจ�กประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง	 บริษัทฯจะปรับ

มูลค่�ของเงินลงทุนดังกล่�วใหม่โดยใช้มูลค่�ยุติธรรม	 ณ	 วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	 ผลแตกต่�ง

ระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีและมูลค่�ยุติธรรม	 ณ	 วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนหรือแสดงเป็น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีก�รโอนเปลี่ยน

	 เมื่อมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน	 ผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่�ต�มบัญชีของเงินลงทุน	

จะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

เงินให้กู้ยืม

	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�นต�มโครงก�รสวัสดิก�รรับรู้เร่ิมแรกด้วยจำ�นวนเงินท่ีบริษัทฯมอบให้แก่พนักง�น	

เงินให้กู้ยืมวัดมูลค่�ในเวล�ต่อม�ด้วยวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยด้วยอัตร�ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง	ผลตอบแทนท่ีได้รับ

จะรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวล�ที่ให้กู้ยืม
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รายงานประจำาปี 2561138

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 อุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์	 (ถ้�มี)															

ค่�เสื่อมร�ค�ของอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดย

ประม�ณดังนี้

	 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร	 5	 ปี

	 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	 5	 ปี

	 ย�นพ�หนะ	 5	 ปี

	 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

	 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับสินทรัพย์ระหว่�งติดตั้ง

	 บริษัทฯตัดอุปกรณ์ออกจ�กบัญชีเม่ือจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์	ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะรับ

รู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

	 บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นต�มร�ค�ทุน	 ภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�รเริ่มแรก	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม	(ถ้�มี)	ของ

สินทรัพย์นั้น

	 บริษัทฯตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดอย่�งมีระบบตลอดอ�ยุก�ร

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น	 และจะประเมินก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วเมื่อมีข้อบ่ง

ชี้ว่�สินทรัพย์นั้นเกิดก�รด้อยค่�	 บริษัทฯจะทบทวนระยะเวล�ก�รตัดจำ�หน่�ยและวิธีก�รตัดจำ�หน่�ยของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่�วทุกสิ้นปีเป็นอย่�งน้อย	 ค่�ตัดจำ�หน่�ยรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 5	 ปี

	 ไม่มีก�รคิดค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับค่�สม�ชิกตล�ดอนุพันธ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่�งติดตั้ง

	 บริษัทฯไม่มีก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่ทร�บแน่นอนแต่จะใช้วิธี

ก�รทดสอบก�รด้อยค่�ทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด			

เงินสด	บริษัทฯจะทบทวนทุกปีว่�สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่�วยังคงมีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่ทร�บแน่นอน
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ทรัพย์สินรอการขาย

	 ทรัพย์สินรอก�รข�ยประกอบด้วยอสังห�ริมทรัพย์ซึ่งแสดงไว้ในร�ค�ทุนหรือร�ค�ข�ยที่ค�ดว่�จะได้

รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่�	 ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ได้รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น	 กำ�ไรหรือ

ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สินรอก�รข�ยรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีก�รจำ�หน่�ย

ภาษีเงินได้

	 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บริษัทฯบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ	 โดย

คำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์

และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตร�

ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	

	 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร	 แต่รับ

รู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีในจำ�นวนเท่�ที่มีคว�มเป็นไป

ได้ค่อนข้�งแน่ที่บริษัทฯจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้												

หักภ�ษี

	 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวล�

ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรับลดมูลค่�ต�มบัญชีดังกล่�ว	 ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯจะไม่มี

กำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้�ของห�กภ�ษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้อง

กับร�ยก�รที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้�ของ

การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	 บริษัทฯจะทำ�ก�รประเมินห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จ

ด้อยค่�	 บริษัทฯรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ต่ำ�กว่�มูลค่�

ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ทั้งนี้มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนหม�ยถึงมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของ

สินทรัพย์หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่�	
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เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	 เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	หม�ยถึง	ภ�ระของบริษัทฯจ�กก�รประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ที่มีต่อบุคคลภ�ยนอก	 เช่น	 ยอดดุลสุทธิเจ้�หนี้ลูกค้�ที่ซื้อข�ย

หลักทรัพย์ด้วยเงินสด	 ภ�ระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจ�กก�รข�ยชอร์ตและภ�ระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สิน	

ที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นก�รประกันก�รให้ยืมหลักทรัพย์	เป็นต้น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

	 ตร�ส�รหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่�ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับ	 ในเวล�ต่อม�	

ตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นวัดมูลค่�ด้วยวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยต�มวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง	ผลต่�ง

ระหว่�งสิ่งตอบแทนเม่ือเทียบกับมูลค่�ที่จ่�ยคืนเพื่อชำ�ระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จตลอด

ช่วงเวล�ก�รกู้ยืม

ประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทฯจะบันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแล้ว	และมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง

ภ�ระผูกพันนั้น	และบริษัทฯส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ

ผลประโยชน์พนักงาน

ก)	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น

	 บริษัทฯรับรู้	เงินเดือน	ค่�จ้�ง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

ข)	 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น	(โครงก�รสมทบเงิน)

	 บริษัทฯและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสม

	 และเงินที่บริษัทฯจ่�ยสมทบให้เป็นร�ยเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�ก

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯจ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิด

	 ร�ยก�ร

ค)	 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น	(โครงก�รผลประโยชน์)

	 บริษัทฯมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น	 ซึ่ง

	 บริษัทฯถือว่�เงินชดเชยดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น

	 บริษัทฯคำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น	 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

	 หน่วยที่ประม�ณก�รไว้	 (Projected	 Unit	 Credit	 Method)	 โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมิน

	 ภ�ระผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	

 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	 สำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์

	 หลังออกจ�กง�นของพนักง�นจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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สัญญาเช่าระยะยาว

	 สัญญ�เช่�ย�นพ�หนะที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้

กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน	 สัญญ�เช่�ก�รเงินจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค่�ยุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินท่ีต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่มูลค่�ใดจะต่ำ�กว่�	

ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินต�มสัญญ�ระยะย�ว	 ส่วนดอกเบี้ย

จ่�ยจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�	 สินทรัพย์ที่

ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช่�

	 สัญญ�เช่�อ�ค�รและอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน

ไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น	 จำ�นวนเงินที่จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยใน

ส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนต�มวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หม�ยถึง	 บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ	

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม	 หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ

	 นอกจ�กนี้บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบุคคลหรือกิจก�รท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ท�งตรงหรือท�งอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ	 ผู้บริห�รสำ�คัญ	 กรรมก�รหรือ

พนักง�นของบริษัทฯที่มีอำ�น�จในก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	

หุ้นทุนซื้อคืน

	 สิ่งตอบแทนที่จ่�ยออกไปซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รท่ีบริษัทฯซื้อคืนหุ้นส�มัญของบริษัทฯซึ่งรวมถึง

ต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่�ยออกไปภ�ยนอกสุทธิจ�กภ�ษีเงินได้แล้ว	จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นร�ยก�ร

หักจ�กยอดรวมของส่วนของเจ้�ของจนกว่�หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่�วจะถูกยกเลิกไป	 สิ่งตอบแทนใดๆ	 ที่ได้รับ

จ�กก�รข�ยหรือนำ�หุ้นทุนซื้อคืนออกจำ�หน่�ยใหม่จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้�ของ

เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯแสดงงบก�รเงินเป็นสกุลเงินบ�ท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

	 ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่เกิดร�ยก�ร	

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตร�ต่�งประเทศได้แปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลก

เปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	

	 กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�ร

ดำ�เนินง�น	
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 ตราสารอนุพันธ์

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

	 บริษัทฯรับรู้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่�ยุติธรรมเป็นหนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์	 ณ	 วันเริ่ม

แรกและจะรับรู้กำ�ไรข�ดทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของใบสำ�คัญแสดงสิทธิในส่วนของกำ�ไร

หรือข�ดทุน	 มูลค่�ยุติธรรมคำ�นวณโดยใช้ร�ค�เสนอข�ยสุดท้�ยของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของปี

 ฟิวเจอร์ส

	 บริษัทฯบันทึกภ�ระจ�กฟิวเจอร์สเป็นร�ยก�รนอกงบก�รเงินและจะรับรู้กำ�ไรข�ดทุนจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของสัญญ�ดังกล่�วในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน	 มูลค่�ยุติธรรมของฟิวเจอร์ส

ที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดคำ�นวณโดยใช้ร�ค�เสนอซื้อ/ข�ยสุดท้�ยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัทตล�ด

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	ณ	สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของปี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่�ยุติธรรม	 หม�ยถึง	 ร�ค�ที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กจ�กก�รข�ยสินทรัพย์หรือเป็นร�ค�ที่จะต้องจ่�ย

เพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นในสภ�พปกติระหว่�งผู้ซื้อและผู้ข�ย	 (ผู้ร่วม

ในตล�ด)	 ณ	 วันที่วัดมูลค่�	 บริษัทฯใช้ร�ค�เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มีสภ�พคล่องในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่�ด้วยมูลค่�

ยุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตล�ดที่มีสภ�พคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่

ส�ม�รถห�ร�ค�เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มีสภ�พคล่องได้	 บริษัทฯจะประม�ณมูลค่�ยุติธรรมโดยใช้เทคนิค

ก�รประเมินมูลค่�ที่เหม�ะสมกับแต่ละสถ�นก�รณ์	 และพย�ย�มใช้ข้อมูลที่ส�ม�รถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่�ยุติธรรมนั้นให้ม�กที่สุด	

	 ลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่�และเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบก�ร

เงินแบ่งออกเป็นส�มระดับต�มประเภทของข้อมูลที่นำ�ม�ใช้ในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลร�ค�เสนอซื้อข�ยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันในตล�ดที่มีสภ�พคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่ส�ม�รถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	 ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลท�งตรงหรือ

	 	 	 ท�งอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลท่ีไม่ส�ม�รถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอน�คตท่ีกิจก�รประม�ณข้ึน

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	 บริษัทฯจะประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับ

ชั้นของมูลค่�ยุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นที่มีก�รวัดมูลค่�

ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�

 

4.23

4.24
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การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

	 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

ก�รประม�ณก�รในเรื่องที่มีคว�มไม่แน่นอนเสมอ	 ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระ

ทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบก�รเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริง

อ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้	ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

	 ในก�รพิจ�รณ�ก�รรับรู้หรือก�รตัดร�ยก�รสินทรัพย์และหนี้สิน	 ฝ่�ยบริห�รต้องใช้ดุลยพินิจในก�ร

พิจ�รณ�ว่�บริษัทฯได้โอนหรือรับโอนคว�มเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่�วแล้วหรือไม่														

โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐ�นของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภ�วะปัจจุบัน

สัญญาเช่า 

	 ในก�รพิจ�รณ�ประเภทของสัญญ�เช่�ว่�เป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน	 ฝ่�ย

บริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินเงื่อนไขและร�ยละเอียดของสัญญ�เพ่ือพิจ�รณ�ว่�บริษัทฯได้โอนหรือ

รับโอนคว�มเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่�ดังกล่�วแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เกิดจ�กก�รปรับมูลค่�

ของลูกหนี้จ�กคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตที่อ�จเกิดขึ้น	 ฝ่�ยบริห�รได้ใช้หลักเกณฑ์ก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ของ	ก.ล.ต.	ประกอบกับดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญห�ใน

ก�รจ่�ยชำ�ระคืน	 โดยใช้ก�รวิเคร�ะห์สถ�นะของลูกหนี้แต่ละร�ย	 คว�มน่�จะเป็นของก�รผิดนัดและมูลค่�

ของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำ�ประกัน	

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 ในก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินที่บันทึกในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 ที่ไม่มีก�ร

ซื้อข�ยในตล�ดและไม่ส�ม�รถห�ร�ค�ได้ในตล�ดซื้อข�ยคล่อง	 	ฝ่�ยบริห�รต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประเมิน

มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว	โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองก�รประเมินมูลค่�	ซึ่งตัวแปร

ที่ใช้ในแบบจำ�ลองได้ม�จ�กก�รเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตล�ด	 โดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงท�งด้�นเครดิต	

สภ�พคล่อง	 ข้อมูลคว�มสัมพันธ์	 และก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินในระยะย�ว															

ก�รเปลี่ยนแปลงของสมมติฐ�นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในก�รคำ�นวณ	อ�จมีผลกระทบต่อมูลค่�ยุติธรรมที่

แสดงอยู่ในงบก�รเงิน	และก�รเปิดเผยลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม

 

5.

5.1

5.2

5.3

5.4
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 บริษัทฯจะตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลง

อย่�งมีส�ระสำ�คัญและเป็นระยะเวล�น�นหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของก�รด้อยค่�	ก�รท่ีจะสรุปว่�เงินลงทุนดังกล่�ว

ได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวล�น�นหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�ร

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอุปกรณ์	ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์

และมูลค่�คงเหลือเมื่อเลิกใช้ง�นของอุปกรณ์	 และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่

ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 นอกจ�กนี้	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึก

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในก�ร

น้ี	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซ่ึงเก่ียวเน่ือง

กับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ในก�รบันทึกและวัดมูลค่�ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ณ	 วันที่ได้ม�	 ตลอดจนก�รทดสอบก�รด้อยค่�

ในภ�ยหลัง	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตจ�กสินทรัพย์

หรือ	 หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 รวมทั้งก�รเลือกอัตร�คิดลดที่เหม�ะสมในก�รคำ�นวณห�มูลค่�

ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีเมื่อมี

คว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�ง

ชั่วคร�วนั้น	 ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รว่�บริษัทฯควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอ

ก�รตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่�ใด	 โดยพิจ�รณ�ถึงจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วง

เวล�

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

	 หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นประม�ณขึ้นต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	 ซึ่ง

ต้องอ�ศัยข้อสมมติฐ�นต่�ง	 ๆ	 ในก�รประม�ณก�รนั้น	 เช่น	 อัตร�คิดลด	 อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต	

อัตร�มรณะ	และอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น	เป็นต้น	

5.5
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6.

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

ลูกหนี้สำานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
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8.

8.1

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	บริษัทฯมีลูกหนี้อื่น	(รวมดอกเบี้ยค้�งรับ)	ที่ระงับก�รรับรู้ร�ยได้ซึ่งมีมูลค่�

ต�มบัญชีเป็นจำ�นวน	266	ล้�นบ�ท	(31	ธันว�คม	2560:	316	ล้�นบ�ท)
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8.2

8.3

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำาแนกตามการจัดชั้น

	 ณ	วันที่	 31	 ธันว�คม	2561	และ	2560	บริษัทฯได้จำ�แนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ย

ล่วงหน้�ต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์เรื่องก�รจัดทำ�บัญชี

เกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภ�พของบริษัทหลักทรัพย์	โดยมีลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 ลูกหนี้จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�นและจัดชั้นสงสัย	 (รวมดอกเบี้ยค้�งรับ)	

จำ�นวน	255	ล้�นบ�ท	เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯก่อนที่	Kim	Eng	Holdings	Limited	(ปัจจุบันชื่อ	Maybank	Kim	

Eng	 Holdings	 Limited)	 จะเข้�ม�เป็นผู้ถือหุ้นและบริห�รง�นทั้งหมดของบริษัทฯในปี	 2541	 (31	 ธันว�คม	

2560:	255	ล้�นบ�ท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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9.

9.1

สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

กำาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
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10.

10.1

เงินลงทุน

ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม
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10.2

10.3

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา

กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
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11. อุปกรณ์

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	บริษัทฯมียอดคงเหลือของย�นพ�หนะซึ่งได้ม�ภ�ยใต้สัญญ�

เช่�ท�งก�รเงิน	โดยมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน	6	ล้�นบ�ท	และ	11	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 และ	 2560	 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้ว

แต่ยังใช้ง�นอยู่	 มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วมี

จำ�นวนเงินประม�ณ	594	ล้�นบ�ท	และ	471	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 และ	 2560	 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�ตัด

จำ�หน่�ยหมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่	 มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดัง

กล่�วมีจำ�นวนประม�ณ	104	ล้�นบ�ท	และ	82	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ
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13.

13.1

13.2

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	 ประกอบ

ด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

ภาษีเงินได้

	 ภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้
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14

	 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้

	 ร�ยก�รกระทบยอดระหว่�งกำ�ไรท�งบัญชีกับภ�ษีเงินได้มีดังนี้

สินทรัพย์อื่น
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15

16

17

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงินเป็นเงินกู้ยืมในประเทศซึ่งเป็นสกุล

เงินบ�ททั้งจำ�นวน	โดยส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้ี้

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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18.

19.

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	ตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้

ประมาณการหนี้สิน
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20 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นแสดงได้

ดังนี้

	 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรวมอยู่ในกำ�ไรหรือข�ดทุนแสดงได้ดังนี้

	 ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วรับรู้ในค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

	 บริษัทฯค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นภ�ยใน	 1	 ปีข้�งหน้�	 เป็นจำ�นวน

ประม�ณ	7	ล้�นบ�ท	(31	ธันว�คม	2560:	4	ล้�นบ�ท)	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2561	ระยะเวล�เฉล่ียถ่วงน้ำ�หนัก

ในก�รจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นของบริษัทฯประม�ณ	14	ปี	(31	ธันว�คม	2560:	14	ปี)



รายงานประจำาปี 2561158

21.

	 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

	 ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสมมติฐ�นที่สำ�คัญต่อมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันผลประโยชน์

ระยะย�วของพนักง�น	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้

	 เมื่อวันที่	13	ธันว�คม	2561	สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติได้มีมติผ่�นร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น

ฉบับใหม่	 ซึ่งกฎหม�ยดังกล่�วอยู่ในระหว่�งรอประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 พระร�ชบัญญัติคุ้มครอง

แรงง�นฉบับใหม่นี้กำ�หนดอัตร�ค่�ชดเชยเพิ่มเติมกรณีน�ยจ้�งเลิกจ้�ง	 สำ�หรับลูกจ้�งซึ่งทำ�ง�นติดต่อกัน

ครบ	20	ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่�ชดเชยไม่น้อยกว่�ค่�จ้�งอัตร�สุดท้�ย	400	วัน	ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว

ถือเป็นก�รแก้ไขโครงก�รสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น	 และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สิน

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นเพิ่มขึ้น	 48	 ล้�นบ�ท	 บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงดังกล่�วโดยรับรู้ต้นทุนบริก�รในอดีตเป็นค่�ใช้จ่�ยทันทีในงบกำ�ไรข�ดทุนของงวดที่กฎหม�ย

ดังกล่�วมีผลบังคับใช้

หนี้สินอื่น
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22.

23.

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 บริษัทฯได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่�ย�นพ�หนะใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร

โดยมีกำ�หนดก�รชำ�ระค่�เช่�เป็นร�ยเดือน	อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล�โดยเฉลี่ยประม�ณ	5	ปี	

	 บริษัทฯมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นต่ำ�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้

ทุนเรือนหุ้น
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24.

25.

26.

สำารองตามกฎหมาย

	 ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร�	116	แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯต้อง

จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 5	 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอด

ข�ดทุนสะสมยกม�	(ถ้�มี)	จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำ�รอง

ต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลได้	ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำ�รองต�มกฎหม�ย

ไว้ครบถ้วนแล้ว

เงินปันผล

รายได้ค่านายหน้า
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27.

28.

29.

30.

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

กำาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

	 ค่�ตอบแทนกรรมก�รนี้เป็นผลประโยชน์ที่ให้แก่กรรมก�รของบริษัทฯต�มม�ตร�	 90	 ของพระร�ช

บัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	 โดยไม่รวมเงินเดือน	 โบนัสและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่�ยให้กับกรรมก�ร

บริห�ร

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยง

ชีพ		พ.ศ.	2530	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ	3	-	15	ของเงินเดือน

พนักง�นและเงินที่บริษัทฯจ่�ยสมทบให้ในอัตร�ร้อยละ	3	-	10	กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯบริห�ร

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมทห�รไทย	 จำ�กัด	 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจะจ่�ยให้แก่พนักง�นใน

กรณีที่ออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนฯดังกล่�ว	 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 และ	

2560	บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่�วเป็นค่�ใช้จ่�ยจำ�นวน	38	ล้�นบ�ท	และ	38	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	
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31.

32.

33.

ค่าใช้จ่ายอื่น

กำาไรต่อหุ้น

	 กำ�ไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่�งปี	บริษัทฯมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบุคคลหรือกิจก�รท่ี

เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 163

	 ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มสัญญ�ท่ีตกลงกันระหว่�งบริษัทฯ

และบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจโดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
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33.1

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	ยอดคงค้�งของธุรกรรมและร�ยก�รข้�งต้นได้แสดงแยกต่�ง

ห�กในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 Maybank	 Kim	 Eng	 Holdings	 Ltd.	 ได้ค้ำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

จำ�นวน	30	ล้�นบ�ท	(31	ธันว�คม	2560:	30	ล้�นบ�ท)	ซึ่งบริษัทฯไม่มียอดเบิกเกินบัญชีคงค้�ง	ณ	วันที่	31	

ธันว�คม	2561	และ	2560

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่พนักง�นต�มโครงก�รสวัสดิก�รจำ�นวน	244	ล้�น

บ�ท	ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตร�ร้อยละ	1.40	และ	2.00	ต่อปี	(31	ธันว�คม	2560:	240	ล้�นบ�ท	อัตร�ดอกเบี้ย

ร้อยละ	1.43	และ	2.00	ต่อปี)
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33.2

33.3

34

เงินกู้ยืมจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยอดคงค้�งของเงินกู้ยืมระหว่�งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2560	 และ														

ก�รเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่�วมีร�ยละเอียดดังนี้	 (ในระหว่�งปีปัจจุบัน	 ไม่มีก�รเคลื่อนไหวของเงินกู้

ยืม)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	บริษัทฯมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้

แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร	ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ	“ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น”	ดังต่อไปนี้

ส่วนงานดำาเนินงาน

	 ข้อมูลส่วนง�นดำ�เนินง�นที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับร�ยง�นภ�ยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำ�น�จตัดสิน

ใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นได้รับและสอบท�นอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กร

ให้กับส่วนง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น
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	 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รง�น	 บริษัทฯจัดโครงสร้�งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจต�มประเภทของ

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร	บริษัทฯมีส่วนง�นที่ร�ยง�นทั้งสิ้น	2	ส่วนง�น	ดังนี้

•	 		 ส่วนง�นด้�นธุรกิจหลักทรัพย์	 เป็นส่วนง�นที่เป็นน�ยหน้�ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 น�ยหน้�ใน

ก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	ก�รค้�หลักทรัพย์	และก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

•	 		 ส่วนง�นด้�นว�ณิชธนกิจ	 เป็นส่วนง�นให้บริก�รก�รจัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์	ก�รเป็นที่ปรึกษ�ก�ร

ลงทุน	และธุรกรรมที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน

	 ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจ�กกันเพื่อ

วัตถุประสงค์ในก�รตัดสินใจเก่ียวกับก�รจัดสรรทรัพย�กรและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	 บริษัทฯประเมิน

ผลก�รปฏิบัติง�นของส่วนง�นโดยพิจ�รณ�จ�กกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นซึ่งวัดมูลค่�โดยใช้เกณฑ์

เดียวกับที่ใช้ในก�รวัดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นในงบก�รเงิน	

	 ข้อมูลร�ยได้และกำ�ไรของส่วนง�นของบริษัทฯสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	มี

ดังต่อไปนี้
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	 สินทรัพย์รวมของส่วนง�นของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	มีดังต่อไปนี้

	 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์

	 บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียวคือประเทศไทย	ดังนั้น	ร�ยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ

ก�รเงินจึงถือเป็นร�ยง�นต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

	 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 และ	 2560	 บริษัทฯไม่มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใดที่มีมูลค่�

เท่�กับหรือม�กกว่�ร้อยละ	10	ของร�ยได้ของกิจก�ร
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35.

36.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

	 บริษัทฯมีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ระยะย�วสำ�หรับอ�ค�ร	 อุปกรณ์สำ�นักง�นและสัญญ�ค่�บริก�ร

อื่น	ซึ่งจะต้องจ่�ยค่�เช่�และค่�บริก�รในอน�คตดังต่อไปนี้

เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เคร่ืองมือท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญของบริษัทฯต�มท่ีนิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับท่ี	107	“ก�รแสดง

ร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�

เงินสด	 ลูกหนี้/เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 ลูกหนี้/เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ย

ล่วงหน้�	 สินทรัพย์และหนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์	 เงินลงทุน	 เงินให้กู้ยืม	 เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน	 ตร�ส�ร

หนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	 และหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

ท�งก�รเงินดังกล่�วและมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่สำ�คัญที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือ

ข�ยล่วงหน้�	เพื่อให้ส�ม�รถควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตได้อย่�งเหม�ะสม	บริษัทฯได้มีก�รกำ�หนดอำ�น�จ

อนุมัติวงเงินซื้อข�ยหลักทรัพย์ของลูกค้�	 ก�รทบทวนวงเงิน	 ก�รเพิ่มวงเงินทั้งในระดับคณะกรรมก�รและ

อำ�น�จร�ยบุคคลต�มระดับของคว�มเส่ียงและมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เครดิตควบคุมและ

ติดต�มคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต	 ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ค�ดว่�จะได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�ร

ให้สินเชื่อ	 นอกจ�กนี้ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�กบริษัทฯมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�ก

หล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย	 จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอ�จต้องสูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�ม

บัญชีของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวกับเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 ลูกหนี้	

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 เงินลงทุน	 เงินให้กู้ยืม	 เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน	ตร�ส�รหนี้

ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	 และหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน	 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่มีอัตร�

ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ด	หรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 และ	 2560	 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจัดต�ม

ประเภทอัตร�ดอกเบี้ย	 และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ส�ม�รถแยกต�ม

วันท่ีครบกำ�หนด	หรือวันท่ีมีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบ้ียใหม่	(ห�กวันท่ีมีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)	

ได้ดังนี้	
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 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 คว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่องคือ	คว�มเส่ียงท่ีบริษัทฯอ�จได้รับคว�มเสียห�ยอันสืบเน่ืองม�จ�กท่ีบริษัทฯ

ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้เพียงพอต�มคว�มต้องก�รและ

ทันต่อเวล�ที่บริษัทฯจะต้องนำ�ไปชำ�ระภ�ระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง	โดยจัดให้มีก�รติดต�มและว�งแผนเก่ียวกับ

กระแสเงินสด	รวมทั้งจัดห�วงเงินสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินเพื่อให้เพียงพอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
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	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	ระยะเวล�คงเหลือของเครื่องมือท�งก�รเงินนับจ�กวันสิ้นรอบ

ระยะเวล�ร�ยง�น	มีดังนี้	
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37.

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจ�กก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหลัก

ทรัพย์ที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ต่�งประเทศ

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่

เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ	ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงด้�นสภ�วะตล�ดที่เกิดจ�กคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์และร�ค�ของ																			

ตร�ส�รอนุพันธ์ซึ่งอ�จจะมีผลทำ�ให้มูลค่�เงินลงทุนและมูลค่�หลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 อย่�งไรก็ต�ม	 บริษัทฯได้จัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�วะตล�ด

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงด้�นตล�ดในธุรกรรมต่�ง	ๆ	ของบริษัทฯ	กำ�หนดนโยบ�ย

ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม	และมีก�รควบคุมคว�มเสี่ยงให้เป็นไปต�มนโยบ�ย

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	บริษัทฯมีสินทรัพย์	(หนี้สิน)	ตร�ส�รอนุพันธ์ต�มที่กล่�วไว้ใน															

หม�ยเหตุ	9	ดังนี้
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	 ณ	วันที่	 31	 ธันว�คม	2561	และ	 2560	บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม

แยกแสดงต�มลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม	ดังนี้
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	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินแสดงมูลค่�ด้วยร�ค�

ทุนและต้องเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม	โดยแยกแสดงต�มลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม	ดังนี้
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	 บริษัทฯมีก�รประม�ณก�รมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินต�มหลักเกณฑ์ดังนี้

ก)	 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่จะครบกำ�หนดในระยะเวล�อันสั้น	 ได้แก่	 เงินสดและร�ยก�รเทียบ

	 เท่�เงินสด	 ลูกหนี้/เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 ลูกหนี้/เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

	 สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 แสดงมูลค่�ยุติธรรม

	 โดยประม�ณต�มมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ข)	 เงินลงทุนในตร�ส�รทุน	 แสดงมูลค่�ยุติธรรมต�มร�ค�ตล�ด	 กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่

	 อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด	คำ�นวณต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินมูลค่�ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
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38.

39.

40.

ค)	 มูลค่�ยุติธรรมของเงินให้กู้ยืม	 ประม�ณจ�กมูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตร�ดอกเบี้ย

	 ตล�ดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน

ง)	 เงินกู้ยืมระยะย�วและหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ท�งก�รเงินที่จ่�ยดอกเบี้ยในอัตร�ใกล้เคียงกับอัตร�

	 ดอกเบี้ยในตล�ด	 แสดงมูลค่�ยุติธรรมโดยประม�ณต�มมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะ

	 ก�รเงิน

	 ในระหว่�งปีปัจจุบัน	ไม่มีก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม	

การบริหารจัดการทุน

	 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯคือ	 ก�รดำ�รงไว้ซึ่งคว�มส�ม�รถในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง	 และก�รดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 เมื่อวันที่	11	กุมภ�พันธ์	2562	ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจ่�ยปันผลสำ�หรับปีตั้งแต่

วันที่	1	มกร�คม	2561	ถึง	31	ธันว�คม	2561	เป็นเงินสดในอัตร�หุ้นละ	0.28	บ�ท	คิดเป็นจำ�นวนเงิน	160	

ล้�นบ�ท	โดยมีกำ�หนดจ่�ยเงินปันผลในวันที่	18	เมษ�ยน	2562

การอนุมัติงบการเงิน

	 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯเมื่อวันที่	11	กุมภ�พันธ์	2562




